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KULTURMILJØ



Forord 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer 
har startet arbeidet med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU) 
for prosjektet E6 Åsen nord - Mære. Planområdet omfatter E6 mellom Ronglan i Levanger 
kommune og Mære i Steinkjer kommune.  

Statens vegvesen er tiltakshaver for planen og de fire kommunene er planmyndighet. Statens 
vegvesen har overordnet ansvar for planprosjektet. Statens vegvesen har utarbeidet et 
planprogram som er fastsatt i alle kommunene i september 2016.  

  «Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer», ble 
vedtatt av Regjeringen i 2012, og ligger til grunn for prosjektet. Nasjonal transportplan (NTP) 
2014-2023 ga klarsignal til oppstart av planlegging på strekningen E6 Åsen nord – Mære. 

Hovedelementer i prosjektet: 
• I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4.2 utarbeides konsekvensutredning

for tiltaket. Forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar 2015 og metodikken i
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2014) Konsekvensanalyser, skal legges til grunn for
konsekvensutredningen.

• Kommunedelplanen med KU skal omfatte ny E6 på strekningen med tilhørende
beskrivelse av arealbehov for eventuelle større deponiområder for benyttelse i
anleggsfasen, samt nødvendige fagrapporter for bl.a. ROS-analyse, ANSLAG, geologi og
geoteknikk.

Målsettingen med utredningsarbeidet er å bli enige om ett anbefalt alternativ som skal 
videreføres i reguleringsplanfasen. Det er lagt vekt på en prosess som involverer 
kommunene og som sikrer eierskap til anbefalt løsning hos planmyndighet og hos 
tiltakshaver fra en tidlig fase i prosjektet.  

Dette dokumentet er en av flere temarapporter som i en senere fase i prosjektet vil inngå i 
en samlet konsekvensutredning for kommunedelplanene. Temarapporten for kulturmiljø 
er utarbeidet av fagansvarlig arkeolog Johanne Ranvik i Statens vegvesen, og 
kvalitetssikring er utført av arkeolog Tom Andre Edvardsen i Statens vegvesen.  

Planprosjektleder Bernt Arne Helberg, Statens vegvesen, har ledet arbeidet med 
kommunedelplaner og tilhørende konsekvensutredning.  

Molde, 13.07.2017 
Johanne Ranvik 

Arkeolog, temaansvarlig 
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0 Sammendrag 

0.1 Bakgrunn og formål 
Statens Vegvesen Region midt utreder ny E6 gjennom Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer 
kommune, E6 Åsen nord – Mære. Formålet med planarbeidet er å finne optimal framtidig 
sammenhengende trase for ny E6, lokalveger, samt gang- og sykkelveger på strekningen. I 
denne forbindelse har det blitt utredet konsekvenser for kulturmiljø for til sammen tre 
trasealternativ gjennom de fire kommunene. 

0.2 Metode og arbeidsform 
Det henvises til Statens Vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, metodikk for ikke-
prissatte konsekvenser, Kulturmiljø (kap 6.6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den 
kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

0.3 Kunnskapsgrunnlag 
Kunnskapsgrunnlaget for store deler av området vurderes som middels. Graden av tidligere 
kulturminneundersøkelser er varierende innenfor planområdet. 

0.4 Kulturmiljøene 
Det er definert 51 kulturmiljø innenfor plankorridoren og dens forventede influensområdet. 
Avgrensing og tilstandsvurdering av kulturmiljøene er gjort i 2016 og 2017. Følgende 
kulturmiljø er utredet: 

Kulturmiljø Navn Verdi  Kort beskrivelse 
Delområde Skogn 

1 Kolsan Liten Tun med SEFRAK-bygg 
2 Nes Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

automatisk freda kulturminner 
3 Ronglan jernbanestasjon Liten Stasjonsbygg fra 1902 
4 Skjele Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

bosetningsspor som viser lang 
kontinuitet 

5 Tuv Liten Tun med SEFRAK-bygg 
6 Holte Liten Tun med SEFRAK-bygg 
7 Holtås Middels/stor Bergkunst 
8 Veie Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gammelt kirkested 
9 Rennan Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

automatisk freda kulturminner 
10 Hottran Liten Gravminner og 

bosetningsområder 
11 Holberg Middels Bergkunst 
12 Holan Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
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13 Skogn jernbanestasjon Middels Fredet jernbanestasjon 
14 Sandberg Middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminne 
15 Støre Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
16 Øver Eggen Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
17 Eggen Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
18 Nøysomhet-Korsbakken Liten Automatisk fredete 

kulturminner 
19 Alsatdhaug Stor Tun med SEFRAK-bygg + 

mange automatisk freda 
kulturminner. Middelalderkirke 
og flott kulturlandskap. 

20 "Børresenhuset" Stor Bolig for minoritetsbefolkning 
Delområde Levanger 

21 Gilstadlia Middels Automatisk fredete 
kulturminner 

22 Kjølosen-Koidalen Liten Tun med SEFRAK-bygg 
23 Halsan Stor Tun med SEFRAK-bygg + 

bygdeborg og automatisk 
freda kulturminner 

24 Levanger Stor Fredet by + automatisk fredete 
kulturminner 

25 Gjeite Middels/stor Tun med SEFRAK-bygg + 
automatisk freda kulturminner 

26 Heir Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 
automatisk freda kulturminner 

Delområde Rinnleiret 
27 Haugskott og Grevskott Liten Tun med SEFRAK-bygg 
28 Mula-Kleivåsen Liten/Middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
29 Salthammar-Hypphaugen Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner og veganlegg. 
Godt skjøttet kulturlandskap. 

30 Rinnan-Hallan Liten/middels Automatisk fredakulturminner 
og kirkested 

31 Rinnleiret Stor Militærleir 
32 Røstad-Storbør-Skånes Liten/middels Stor tetthet av automatisk 

freda kulturminner, blant 
annet en skanse + tun med 
SEFRAK-bygg. Flott 
kulturlandskap. 
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33 Baglan-Berg Liten/middels Bergkunst og gravminner  
34 Russerfangegraven på 

Ørin 
Stor Krigsminne 

Delområde Fleskhus 
35 Nordbergshaugen Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
36 Trones-Fleskhus Middels/stor Stor samling gravminner, flott 

kulturlandskap, fredet 
gårdstun + tun med SEFRAK-
bygg. 

37 Leklem Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 
gammelt kirkested 

Delområde Røra 
38 Bjørgvika Liten Tun med SEFRAK-bygg 
39 Hærneset Liten Gravminner 
40 Salberg Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gammelt kirkested 
41 Lekset Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
42 Brentsevåsen Middels Gravminner, gammel 

kongeveg, samisk kulturmiljø 
uberørt kulturlandskap og tun 
med SEFRAK-bygg. 

43 Lorås-Lunnan Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 
gravminner 

44 Røskje-Ramberg Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 
automatisk fredakulturminner 

Delområde Sparbu 
45 Lorvika-Smolan Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
46 Trygstad Liten Gravminner + fangstlokalitet 
47 Slipsteinsberget Middels Klebersteinsbrudd 
48 Sparbu Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
49 Braset Liten Tun med SEFRAK-bygg + 

fjerna gravminner 
50 Mære-Øysterås Liten/middels Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner 
51 Mæreshaugen Stor Tun med SEFRAK-bygg + 

gravminner og 
middelalderkirke 
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0.5 Potensiale for ukjente automatisk fredete kulturminner 
Det vil langs de ulike traseene være ulikt potensial for påvisning av hittil ukjente automatisk 
fredete kulturminner. Dette kan knyttes til både utmark og innmark. På innmark kan 
potensialet lettere analyseres ved hjelp av en prediktiv modell for påvisning av 
bosetningsspor fra jernalder utarbeidet av Arne Anderson Stamnes (2008). Et område som 
utpeker seg spesielt er områdene ved Levanger, Rinnleiret og Trones-Fleskhus.  

Prosjektet kommer til å utløse krav om arkeologisk registrering etter §9 i Kulturminneloven 
og sannsynligheten er svært stor for at det langs alle traseer vil påvises hittil ukjente 
automatisk fredete kulturminner. 

0.6 Omfang og konsekvens 

På bakgrunn av verdien som er satt på delområder, er omfang og konsekvens vurdert for 
hvert kulturmiljø, og deretter for hver delstrekning. Til slutt er hele planområdet vurdert i 
sammenheng. En kombinasjon av alternativene anbefales for temaet Kulturmiljø. 

0.6.1 Sammenstilling av alternativene 

Samletabell for konsekvenser viser konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang. 
Konsekvensvifta fra håndbok V712 ligger til grunn for konsekvensgrad. Konsekvensen er 
angitt på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 
konsekvens (----). Det er kun inngrep i kulturmiljø med stor verdi som kan gi meget stor 
negativ konsekvens. 

Kulturmiljø Konsekvenser 
E6 Åsen nord - Mære Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Skogn -- - - -- 
Levanger -- -- - - 
Rinnleiret -- - - -- 
Fleskhus - -- - - 
Røra 0/- - - 0/- 
Sparbu 0/- - - - 

 

0.6.2 Anbefalt alternativ 

Vurderingene for hver delstrekning er vurdert sammen og gir en anbefaling for hvor ny E6 
bør lokaliseres med hensyn til temaet Kulturmiljø: 

• Anbefalt linje på strekningen Åsen nord – Mule: 
o Skogn:    Alternativ B koblet mot D ved Holsandbukta 
o Levanger:   Alternativ D 

 
• Anbefalt linje på strekningen Mule - Mære: 

o Rinnleiret:   Alternativ B koblet mot C etter tunnel 
o Fleskhus:   Alternativ A/D 
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o Røra:    Alternativ A 
o Sparbu:   Alternativ A 

Denne kombinasjonen vurderes til i størst mulig grad å hensynta de tyngste 
kulturmiljøverdiene langs strekningen. Kryssløsning rett øst for Gråmyra kan være 
problematisk både visuelt for kulturmiljøet på Alstadhaug og «Børresenhuset». Bruk av 
avbøtende tiltak vil kunne rette opp dette i noen grad. Valg av alternativ B her er beste 
løsning for å unngå tunell ved Halstein bygdeborg og kryssplassering mellom kulturmiljøene 
Gjeite og Halsan. Videre anbefale alternativ B med kobling over til alternativ C for å unngå 
nærføring til den freda militærleiren Rinnleiret og samtidig ikke skape for mange nye sår i 
kulturlandskapet. Etter Verdalsbrua anbefales alternativ A for å unngå nærføring til 
kulturmiljøet ute på Trones. Denne linjen går videre nært både dagens E6 og jernbanelinje 
slik at en i størst mulig grad unngår å lage nye sår og barrierer i kulturlandskapet.   

Kryssløsning på alternativ A forbi Gråmyra er problematisk i forhold til visuell påvirkning til 
kulturmiljøet Alstadhaug. Likeledes er Alternativ A og B med tunell og kryssområder ved 
Halstein bygdeborg problematiske. Alternativ A og D gir stor nærføring til militærleiren på 
Rinnleiret og er i konflikt med vedtatt reguleringsplan her. Alternativ B med kryssløsning 
vest for eksisterende E6 ved Trones/Fleskhus er også problematisk med hensyn til visuell 
påvirkning i tillegg til at det her er høyt potensial for påvisning av hittil ukjente automatisk 
fredete kulturminner. Videre går både alternativ B og C ut til vest og øst for eksisterende E6 
og lager nye barrierer og sår i kulturlandskapene her. Alle kryssløsningene nord for Sparbu 
vil virke noe negativt inn på kulturmiljøet rundt Mæreshaugen og Mære kirke.  

0.7 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 

Et avbøtende tiltak vil være å unngå nærføring til kulturmiljøene så langt det er mulig. På 
generelt grunnlag bør det unngås nærføring mellom nytt veganlegg og kulturmiljø og 
enkeltminner. I de tilfeller der dette ikke er mulig kan skjemmende effekt forsøkes begrenset 
ved landskapstilpasning og vurdere muligheter for skjermede tiltak som f.eks. bruk av 
jordvoller for å minske opplevelsen av nærføring til veg. Dette vil også begrense den visuelle 
forstyrrelsen av kulturlandskapet. Der direkte konflikt ikke kan unngås må det søkes til 
Riksantikvaren om dispensasjon fra Kulturminneloven. Ofte blir det da stilt krav om en 
arkeologisk utgraving av kulturminnet før detaljreguleringsplanen kan vedtas. 

Det vil bli stilt krav om arkeologiske registreringer etter § 9 i kulturminneloven før 
detaljreguleringsplan kan vedtas. Disse registreringene bør gjøres så tidlig som mulig i 
planprosessen for å avklare forhold opp mot automatisk fredete kulturminner. 
Kulturminneforvaltningen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget er ansvarlig 
for å foreta disse undersøkelsene.    
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1 Beskrivelse av tiltaket 

1.1 Generelt 

Planområdet er vist i planprogrammet og starter i sør ved Ronglan i Levanger kommune, og 
ender i nord på Mæresmyra i Steinkjer kommune. Totalt har dagens E6 en lengde på 46,0 
km. 

1.2 Trafikk og vegstandard 

KVU Trondheim – Steinkjer fastsetter at vegstandard skal være 2 felts veg med midtdeler og 
forbikjøringsfelt og hastighet 90 km/t. Samtidig skal vegen dimensjoneres for 4 felt der 
trafikkprognosene tilsier dette.  

For å gi rom for begge vegstandardene, legges det til grunn at hele strekningen skal 
planlegges for å dekke arealbehovet for en 4-felts veg. Dette innebærer at horisontal- og 
vertikalkurvatur skal tilfredsstille krav til fartsgrense 110 km/t.  Tverrprofil for 4-felts E6 er 
vist nedenfor: 

 

Ny E6 planlegges fri for avkjørsler og alle kryss skal være i to plan. Det er flere typer 
planskilte kryss, men det arbeides for ensartet type på strekningen. Fortrinnsvis typen 
ruterkryss, som allerede er bygget på Kvithammar nord for Stjørdal og på Vist sør for 
Steinkjer. Se figur under.  

 

I henhold til gjeldende vegnormaler bør avstand mellom kryss være 3km, og den avstanden 
er lagt inn som en forutsetning i planarbeidet.  
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Ny E6 skal tilknyttes eksisterende lokalvegsystem, og gi sammenhengende lokal- og 
omkjøringsveg. Bredde og kurvatur på lokalveger er avhengig av trafikkmengden, og på 
mesteparten av strekningen vil dagens E6 benyttes, eventuelt smales inn.   

Gjennomgående tilbud for gående og syklende på strekningen inngår også i planleggingen, 
men dette tilbudet vil i liten grad bli etablert som en separat gang- og sykkelveg. Langs det 
meste av strekningen vil myke trafikanter bruke lokalvegsystemet sammen med bilene, 
eventuelt på en utvidet skulder. Der trafikkmengden på lokalvegene vil overskride 1000 i 
ÅDT, blir det vurdert å etablere separat gang- og sykkelveg med bredde 2,5 – 3,5 meter.     

Alle tunneler på ny E6 planlegges med 2 tunnelløp med enveiskjøring, og en tunnelbredde 
på 10,5 meter. 
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1.3 Hovedalternativer og delstrekninger 

Hovedalternativer:  

Basert på tilgjengelig kunnskap om planområdet, er alternativene i planprogrammet 
optimalisert jf. rapport av 15.02.17. Rapporten viser hvilke alternativer som skal 
konsekvensuteredes.  
 
Hovedalternativene er benevnt og markert i kart for hver delstrekning: 
A markert med oransje strek 
B markert med blå strek 
C markert med grå strek 
D markert med grønn strek 
 
Kryssplasseringer er knyttet til hovedalternativene og omtales for hver delstrekning. 

Alternativ 0 

0-alternativet er situasjonen på vegnettet i antatt åpningsår 2028 dersom ikke tiltaket 
gjennomføres. Det omfatter tiltak som er vedtatt, og som med stor sannsynlighet uansett vil 
bli gjennomført innen 2028. På denne strekningen gjelder dette: 

• Nytt kryss m/fv.134 i Mulelia.  
• Ny bru over Verdalselva 
• Nytt kryss m/fv. 258 på Mære 
 
0-alternativet konsekvensutredes på lik linje med de andre alternativene. Her blir det vurdert 
konsekvensene av at planlagt tiltak for ny E6 på strekningen ikke blir gjennomført. 
 
Kartet på de neste to sidene viser hovedalternativene for hele planområdet E6 Åsen nord – 
Mære.  
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Delstrekninger: 

Strekningen E6 Åsen nord – Mære er delt i 6 delstrekninger:  
 
• Skogn  
• Levanger 
• Rinnleiret 
• Fleskhus 
• Røra 
• Sparbu 
 
I skillet mellom delstrekningene vil det være muligheter for kryss-koplinger av to eller flere 
alternativer. Det kan også være andre steder på strekningen det er muligheter for 
krysskobling. 
 
Ikke-prissatte konsekvenser og investeringskostnader vurderes for hver delstrekning. 
Effektberegninger gjennomføres for de 4 gjennomgående alternativene på hele strekningen. 
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Beskrivelse av alternativene 

Delstrekning Skogn 

Delstrekning Skogn starter ved Ronglan, hp8 km 7,5 og går til Nossum. Delstrekningen har 
en lengde på ca. 11,8 km målt langs dagens E6. 

 
 

 

Alternativ A 

Alternativet starter ved Ronglan og går langs dagens E6 fram til Rennan. Dagens kryss på 
Ronglan utgår, og nytt kryss planlegges sør for Hottranelva. På denne strekningen 
planlegges ikke ny lokalveg – eksisterende vegnett benyttes. A tar av fra dagens E6 og går i 
bru over Hottranelva og i tunnel gjennom Holåsen til Holsandbukta. Ved vestre 
tunnelpåhugg krysser A under sidespor til jernbanen. Fra Holsandbukta og fram til nytt kryss 
på Gråmyra, går A langs dagens E6. På denne strekningen etableres ny parallell lokalveg 
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samt ny adkomst til Skogn via fv. 119. Fra nytt kryss på Gråmyra tar A av fra dagens E6 og 
går i bru over jernbanen til Nossum. 
 

Alternativ B 

Alternativet er likt alt. A fram til Rennan. B fortsetter langs dagens E6 i bru over Hottranelva 
og til nytt kryss nord for elva, omtrent ved dagens kryss med fv. 61. B går videre langs 
dagens veg forbi Fiborgtangen og til Holsandbukta. Herfra går B i tunnel under jernbanen 
fram til Auster-Eggen. Nytt kryss etableres sør for jernbanen, ca. 800 m øst for tunnelportal. 
Nye lokalveger etableres mot E6 i bru over jernbanen og mot fv. 122. 

Alternativ C 

Alternativet er likt alt. A fram til Rennan hvor det planlegges nytt kryss. Alt. C tar av fra 
dagens E6 og går østover med bru over Hottranelva og i lang tunnel under sidespor 
jernbane, Holåsen og Skogn sentrum. Alt. C er likt med alt. B fra tunnelportal ved Auster-
Eggen og fram til Nossum. 
 

Alternativ D 

Alternativet er likt med alt. A fram til nytt kryss på Gråmyra. Etter krysset fortsetter D videre 
langs dagens E6 til Nossum.  
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Delstrekning Levanger  

Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, ca. 1,2 km sør for dagens rundkjøring på 
Mule. Delstrekningen har en lengde på ca. 6,2 km målt langs dagens E6. 

 
 

 

Alternativ A 

A starter ved Nossum og går i lang tunnel under Høgberget og fram til nytt kryss ved 
Levangerelva. Fra krysset etableres lokalveg til dagens E6-kryss ved Moan, til fv. 128 ved 
Okkenhaugkrysset og til kommunal veg sør for ny E6. Fra nytt kryss går A i bru over 
Levangerelva og deretter langs dagens E6 fram til Austvoll sør for Mule. Dagens kryss ved 
Heir også omtalt som Okkenhaugkrysset, utgår, og fv. 128 legges i bru over ny E6.  

Alternativ B 

B starter ved Nossum og går med veg i dagen sør for Høgberget og i kort tunnel gjennom 
Halssteinen. Derfra kopler B seg på alt. A i nytt kryss ved Levangerelva og er likt alt. A fram 
til Austvoll sør for Mule. 

Alternativ C 

C går uten tunnel sør for Høgberget og med kryss nord for Halsan skole. Fra krysset 
etableres ny fv. 125 som lokalveg fram til dagens E6. Etter krysset går C i bru over 
Levangerelva og kopler seg på dagens E6 og er likt med alt. A fram til Austvoll sør for Mule.  
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Alternativ D 

Alternativ D går langs dagens veg og jernbane gjennom boligområdet på Nossumhyllan. D 
går videre langs dagens E6 og under jernbanen til fram til nytt kryss nord-øst for jernbanen. 
D fortsetter langs dagens veg i bru over Levangerelva og er likt alt. A herfra og til Austvoll 
sør for Mule.  
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Delstrekning Rinnleiret  

Delstrekningen går fra Austvoll sør for Mule i Levanger kommune og fram til bru over 
Verdalselva i Verdal kommune. Delstrekningen har en lengde på ca. 9,2 km målt langs 
dagens E6. 
 

 
 

 
 

Alternativ A 

A starter ved Austvoll og følger i hovedtrekk dagens E6 fram til nytt kryss ca. 300m sør for 
dagens rundkjøring på Mule. Krysset koples på fv. 774 og fv. 132 med nye lokalveger. Fra 
krysset går A i lia sør for jernbanen i Mulelia og krysser under jernbanen i kort tunnel vest 
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for Rinnleiret. A krysser dagens E6 omtrent ved avkjørsel til Rinnleiret og krysser Rinnelva 
som er grensen mellom kommunene Levanger og Verdal. A går videre vest for bebyggelsen 
og fram til nytt kryss i Vinne noe vest for dagens kryss med fv. 72. Eksisterende E6 må 
krysse ny E6 i bru ved Rinnleiret. Fra krysset i Vinne etableres mot øst koplinger til dagens 
E6 og ny lokalveg inn til Verdal sentrum. Mot vest legges det til rette for ny adkomstveg til 
Verdal industripark. A går videre inn på dagens E6 nord for kontrollstasjonen og går i 
betongtunnel under sidesporet til jernbanen og langs dagens veg gjennom Hamnekrysset og 
til bru over Verdalselva. Hamnekrysset blir ikke kryss på ny E6 - fv. 757 Hamnevegen 
planlegges å krysse over E6 på eksisterende bru. Fra Hamnekrysset og fram til kryss på 
Fleskhus i neste delstrekning, planlegges ikke parallell lokalveg. Omkjøring på denne 
strekningen forutsettes å skje gjennom Verdal sentrum langs eksisterende lokalvegsystem.   

Alternativ B 

B tar av fra dagens E6 ca. 1km sør for rundkjøring på Mule og nytt kryss etableres. 
Lokalveger tilpasses dagens E6 og fv. 132 i tilknytning til krysset. B går videre østover i 2 km 
og deretter i en tunnel som kommer ut i dagen sør for Rinnleiret. B går videre i bru over 
jernbanen ved Rinnelva. Sidesporet til jernbanen forutsettes å legges om før brua, og føres 
fram til Verdal industriområde over Fætta. B kommer inn på alt. A ved kryss med fv. 72. Nytt 
kryss til Verdal så langt nord som vist på kartet, forutsetter at sidesporet er fjernet. Fra 
krysset er B lik alt. A med noen tilpasninger av lokalvegnettet.  

Alternativ C 

C er likt alt. B men går lengre sør forbi Rinnleiret og uten tunnel. C krysser jernbanen i bru 
ved Rinnelva, men fortsetter langs jernbanen vest for denne fram til nytt kryss nord for 
vektstasjonen i Vinne. Nord for krysset er C lik alt. B, men med litt andre koplinger mot 
lokalvegsystemet.  

Alternativ D 

D er likt alt. B i starten fra Austvoll og i ca. 2 km. D tar deretter av nordover og kopler seg på 
alt. A i kort tunnel under jernbanen vest for Rinnleiret. D er likt alt. A på resten av 
delstrekningen. 
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Delstrekning Fleskhus  

Delstrekningen starter sør for bru over Verdalselva og går fram til tunnelportal i Bjørga. 
Delstrekningen har en lengde på ca. 3,6 km målt langs dagens E6. 
 

 
 

 
 

Alternativ A 

A går i ny bru over Verdalselva, øst for dagens bru (oppstrøms). Alternativet krysser under 
jernbanen i Ydsedalen og fortsetter øst for jernbanen fram til tunnel i Bjørga. Det planlegges 
nytt kryss på Fleskhus, omtrent på samme plass som dagens kryss men øst for jernbanen. 
Nytt kryss koples på fv. 173 og dagens E6 med lokalveger. Dagens E6 fra nytt kryss og 
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nordover til Røra opprettholdes som lokalveg, omkjøringsveg og tilbud til gående og 
syklende. 

Alternativ B 

B er likt alt. A over Verdalselva, men fortsetter vest for jernbanen langs dagens E6. Det 
planlegges nytt kryss sør for fv. 169 og dagens kryss på Fleskhus. Krysset koples østover 
over/under jernbanen til fv. 169/173, og vestover via fv. 169 til dagens E6. Dagens E6 
nordover til Røra, vil også for dette alternativet opprettholdes som lokalveg, omkjøringsveg 
og tilbud til gående og syklende. B fortsetter etter krysset nordover langs dagens E6 og 
krysser i bru over jernbanen før alternativet går inn i tunnel i Bjørga omtrent på samme sted 
som alt. A.  

Alternativ C 

C er tilnærmet likt med alt. A på denne delstrekningen. 

Alternativ D 

D er likt med alt. A på denne delstrekningen. 
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Delstrekning Røra  

Delstrekningen starter ved tunnelportal i Bjørga i Verdal kommune og går fram til kommune 
grensa mellom Inderøy og Steinkjer nord for Røskje. Delstrekningen har en lengde på ca.8,9 
km målt langs dagens E6. 
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Alternativ A 

A starter med en ca. 4 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer inn på dagens 
E6 ved trafostasjonen, ca. 500m nord for dagens kryss på Røra. A går videre ca. 1,5 km 
langs dagens E6 fram til nytt kryss. Fra dette krysset planlegges ny forbindelse til dagens 
kryssområde på Røra, og mot fv. 755 til Fosen. Fra nytt kryss fortsetter A nordover langs E6 
og går i tunnel opp på Røskje, og deretter langs dagens E6 fram til kommunegrensa. 

Alternativ B 

B starter med en ca. 3 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut vest for 
jernbanen ca. 400m sør for stasjonen på Røra. B krysser over dagens E6 og fortsetter vest 
for skole og idrettsanlegg på Røra og fram til nytt kryss på fv. 755 nord-vest for Lensmyra 
industriområde. B fortsetter videre nordover med tunnel under Øvre Lorås og videre vest for 
jernbanen fram til kommunegrensa.   

Alternativ C 

C starter med en ca. 4,5 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut ved 
Bergsaunet. Nytt kryss planlegges lengre nord ved Berg. Krysset påkoples dagens E6 i begge 
retninger. C fortsetter i hovedsak langs dagens veg over Røskje til kommunegrensa.  

Alternativ D 

D er likt alt. A fra Bjørga og fram til tunnel gjennom Røskje. Her krysser D under jernbanen i 
tunnel og koples mot alt. B omtrent ved kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer.  
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Delstrekning Sparbu  

Delstrekningen går fra kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer og fram til Mæresmyra. 
Delstrekningen har en lengde på ca. 6,3 km målt langs dagens E6.  
 

 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

26 
 

 

Alternativ A 

A ligger på østsiden av jernbanen og tett inntil denne, og videre gjennom Sparbu sentrum 
inntil jernbanen. Nytt kryss er planlagt mellom Sparbu og Mære, men kan også være aktuelt 
på Mære. A går videre langs dagens E6 gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. Ny lokalveg 
/gang- og sykkelveg planlegges mellom Sparbu og Mære.  

Alternativ B 

B går langs jernbanen og vest for denne, krysser videre under jernbanen nord for Sparbu 
sentrum og kopler seg på linje A. Nytt kryss er forslått på Mære men kan også være aktuelt 
mellom Mære og Sparbu. B er for øvrig likt alt. A gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ C 

C tar av fra dagens veg ved kommunegrensa og legger seg i skogkanten øst for Rambergs 
myra. Alternativet går øst for Sparbu sentrum og kopler seg på linje A ved nytt kryss. C er 
likt alt. A gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ D 

D er likt alt. B på denne delstrekningen men med planlagt kryss på Mære. Kryss kan også 
plasseres mellom Sparbu og Mære.  
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2 Om temautredningen 

2.1 Bakgrunn og formål 

Formålet med planarbeidet er å få to vedtatte kommunedelplaner for ny E6 mellom Åsen 
nord og Mære i Nord-Trøndelag.  

Målsettingen og bakgrunnen for denne utredningen er å vurdere fire ulike traseer for ny E6 
med hensyn til de konsekvenser de planlagte tiltakene vil kunne ha for kulturminne og 
kulturmiljøer. Det er vurdert opp mot ett alternativ 0, som er dagens vegsystem inkludert 
alle vedtatte planer som kan ha betydning for tiltaket. I henhold til vedtatt planprogram for 
kommunedelplaner og konsekvensutredning omhandler denne utredningen automatisk 
fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537 samt samiske kulturminner eldre enn 
100år) og nyere tids kulturminner og kulturmiljø. Arkeologiske undersøkelser etter 
Kulturminneloven §9 gjennomføres først i forbindelse med detaljregulering, og inngår ikke i 
denne fasen. Med hensyn til automatisk fredete kulturminner inngår i tillegg 
potensialvurderinger for ikke-synlige kulturminner under markoverflaten, både med tanke 
på spor etter jordbruksrelatert bosetning fra forhistorisk tid, middelalder og samisk kultur 
og lokaliteter fra steinalder.   

2.2 Definisjon av kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner er i lov om kulturminner av 1979 (heretter «Kulturminneloven») definert som 
alle spor etter mennesker i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er 
landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

Kulturminner fra før år 1537 e.Kr. er automatisk fredet, og betegnes som Automatisk fredete 
kulturminner (tidligere betegnet fornminner). Kulturminner yngre enn år 1537 benevnes 
nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak. Samiske kulturminner eldre enn 
100år er automatisk fredet. Det samme gjelder for skipsfunn under vann. 

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete kulturminner. Formålet med loven er at 
«kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjoner skal vernes både som del 
av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 
nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og varig grunnlag 
for nålevende og framtidige gerenasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.» 

2.3 Avgrensning av fagtema 
Denne utredningen omhandler kulturminner og kulturmiljøer som definert i avsnitt 2.2 over. 
Tema som landskapsbilde og nærmiljø/friluftsliv dekkes av andre utredninger. I det følgende 
vil kulturminner og kulturmiljøer omhandles som fysiske objekter og strukturer. I dette 
inngår en vurdering av tidsdybde som kan knyttes opp mot kulturminnenes- og miljøenes 
betydning(er) som strukturerende, historiske elementer i et kulturlandskap. 
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2.4 Fra planprogrammet 
I planprogrammet kapittel 6.3 om kulturminner og kulturmiljø står følgende: Formålet med 
utredningen er å frembringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i influensområdet og belyse 
hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke kjente kulturminner og kulturmiljø. Det skal 
tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet med utgangspunkt i 
eksiterende kunnskap. Det skal lages en oppsummering/oversikt over kjente kulturminner 
og kulturmiljø langs trasevalgene. Virkninger for kulturmiljøverdier og avbøtende tiltak skal 
beskrives.  

I følge planprogrammet kapittel 6 og 6.1 om konsekvensutredning og metode skal følgende 
inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser: De ikke-prissatte temaene skal utredes ved å 
benytte standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens vegvesens håndbok V712 
kapittel 5 med verdivurderinger, verdikart, omfangsvurdering og konsekvensvurdering som 
angis på en ni-delt skala. Konsekvensutredningen skal inneholde en vurdering av behovet 
for, og eventuelt forslag til, undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske 
virkninger av tiltaket samt redegjøre for avbøtende tiltak. Anleggsperioden skal også 
omtales.   
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3 Metode og arbeidsform 

3.1 Metode 
Konsekvensanalysen for deltema kulturmiljø er utført av arkeolog Johanne Ranvik, Statens 
vegvesen Region midt. 

Det henvises til Statens vegvesens håndbok V712 konsekvensanalyser, metodikk for ikke-
prissatte konsekvenser, kulturmiljø (kap. 6.6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den 
kulturhistoriske verdien av berørte område, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse. 

Det har som en del av utredningsarbeidet blitt avholdt dialogmøte med arkeolog og rådgiver 
for nyere tids kulturminner i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sametinget har vært kontaktet 
per e-post. Befaringer av deler av plankorridoren ble gjennomført sommeren 2016 av 
arkeolog Johanne Ranvik fra Statens vegvesen. Dette var en fellesbefaringer med 
landskapsarkitektene.  

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner er i denne rapporten presentert 
sammen med det tilhørende kulturmiljøet som samlende faktor. 

Som en del av denne utredningen er det foretatt en potensialvurdering for hittil ukjente 
automatisk fredete kulturminner skjult under markoverflaten innenfor og i nærhet til de 
ulike trasealternativene og tilhørende planområde. Som en del av dette arbeidet har Arne 
Anderson Stamnes (2008) sin prediktive modell for påvisning av bosetning fra jernalder blitt 
brukt i kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer.   

En konsekvensanalyse som denne kan ikke få med seg alle aspekter av kulturhistorien, men 
skal forsøke å trekke frem de viktigste. Det er likevel trolig at rapporten har gått glipp av 
enkelte spor fra epoker av kulturhistorien, både fra nyere tid og forhistorisk tid.  
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3.2 Verdivurderinger 
Verdien av kulturmiljøene er vurdert etter kriterier gitt i Vegvesenets håndbok V712 – 
Konsekvensanalyser, på en skala fra liten til stor verdi (se Figur 1). 

 
Figur 1: Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (Statens Vegvesens håndbok V712- 
Konsekvensanalyser, Versjon 2016). 
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3.3 Tiltakets omfang 
Omfang er en utreding av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for kulturmiljøene. 
Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 som er dagens situasjon inkludert vedtatte 
planer. Skala for vurdering av omfang er gitt i Vegvesenets håndbok V712-
Konsekvensanalyser (se Figur 2). 

 

Figur 2: Skala for vurdering av omfang. (Statens Vegvesens håndbok V712- Konsekvensanalyser, 
Versjon 2016). 

Generelt kan etablering av veg påvirke kulturminner og kulturmiljø på ulike måter: 

Direkte påvirkning: 
• Skade, fjerning, ødeleggelse og tildekking av kulturminner. 
• Oppstykking, etablering av barrierer innenfor kulturmiljøer, mellom elementer 

innenfor et kulturmiljø eller mellom miljøet og omgivelsene. 

Indirekte påvirkning: 
• Opplevelse av at kulturmiljøet blir forstyrret av støy etc. 
• Visuelle og funksjonelle sammenhenger brytes, som kan påvirke lesbarhet, forståelse 

eller opplevelse av kulturmiljøer. 
• Området endres utseendemessig som er fjernt fra det miljøet som kulturminnet eller 

kulturmiljøet opprinnelig var en del av. 
• Viktige siktlinjer fra og til kulturminner og kulturmiljøer kan bli brutt eller ødelagt. 
• Tiltakets størrelse, synlighet og moderne karakter kan virke dominerende i forhold til 

kulturminner og kulturmiljøer som har stor grad av autentisitet og sårbarhet, noe 
som kan påvirke lesbarhet, forståelse og opplevelse av kulturmiljøer. 

 

3.4 Konsekvensvurderinger 
Konsekvensgraden vurderes ut fra matrise (konsekvensvifte) i Vegvesenets håndbok V712 – 
Konsekvensanalyser (se Figur 3). I matrisen kombineres verdien av området og omfanget av 
tiltakets konsekvenser for å få den samlede konsekvensvurderingen. 
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Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. 
Den samlede konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra meget stor positiv 
konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Grunnlaget for å kombinere 
verdi og konsekvens fremgår av Figur 3: 

 
Figur 3: Konsekvensvifte. Fremstilling av konsekvensgrad ved sammenstilling av kulturmiljøets verdi og 
omfang av konsekvens. (Statens Vegvesens håndbok V712- Konsekvensanalyser, Versjon 2016). 
 

3.5 Tiltaks- og influensområde 
Tiltaksområdet (planområdet) består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag 
av den planlagte utbyggingen, dvs. bebygd grunn, voller, nye veger inklusive fyllinger/ 
skuldre/ sideareal/ kryss samt nødvendige anleggsveger, riggplasser og massedeponi.  

Influensområder er områder der en venter at kulturminner og kulturhistoriske verdier kan bli 
påvirket av tiltakene. Influensområdet utgjør det området som vil bli berørt av tiltaket 
utenfor planområdet. Med berørt menes her direkte inngrep i kulturminner og/eller visuell 
påvirkning/ endring som i vesentlig grad påvirker forståelsen og opplevelsen av 
kulturminner, tiltakets lokalisering og utforming, visuelle sammenhenger, vegetasjon og 
landskap. For å kunne se helheten i den kulturhistoriske utviklingen og i bevarte kulturmiljø 
i en større sammenheng er disse områdene omtalt. I denne utredningen omfatter 
influensområdet også arealer som kan bli påvirket av endringer i støybildet.   
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3.6 Grunnlagsmateriale og kilder 
Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon av kulturminner og 
kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige kilder og litteratur. Det har vært 
kontakt med kulturminneforvaltningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget.  

Plan- og influensområde er delt inn i til sammen 51 kulturmiljø presentert i kapittel 4.2. 
Kriterier for utvelgelse av kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger om at 
kulturminner har størst verdi i en større helhet.  Inndelingen av kulturmiljøene synliggjør at 
kulturminner som enkeltobjekter inngår i større kulturhistoriske strukturer som må sees i 
sammenheng, og som står i relasjon til kulturlandskapet de er en del av.  

Denne rapporten er ikke et fullverdig kunnskapsgrunnlag for området og det må 
gjennomføres arkeologisk registrering etter §9 i Kulturminneloven før detaljregulering kan 
vedtas. Kulturminneforvaltningen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget er 
ansvarlig for å gjennomføre disse undersøkelsene.   

3.7 Befaringer 
Planområdet ble befart av arkeolog Johanne Ranvik og landskapsarkitekter Guri Skei 
Pedersen og Leonard Brunke for å bli kjent med planområdet i juni 2016. Planområdet er 
såpass stort at befaringen ble gjennomført over to dager 20. og 29.juni. Skisserte 
alternativer har endret seg noe i tiden mellom befaringene og ferdigstillingen av denne 
rapporten. De to befaringene kan ikke regnes som fullverdige kulturminnebefaringer, da det 
kun ble synfart på overflaten og tiden som ble brukt var begrenset.  
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4 Områdebeskrivelse 

4.1 Kulturhistorisk bakgrunn 
Planområdet favner et naturmessig variert landskap med både kyst og fjell, jordbruk og 
industri, tettsteder og mer spredt bebyggelse, skoger og elveoser. Landskapet er et resultat 
av naturens krefter og av menneskeskapt påvirkning gjennom flere årtusen. Fra 9 av de 10 
tusen årene det har levd mennesker i Trøndelag er det ingen skriftlige opptegnelser, men 
alle har menneskene virket inn på miljøet sitt. Nord-Trøndelag er ett av de fylkene som har 
de flest kjente kulturminnene fra de mange turen år før de første skriftlige kildene, men det 
finnes også mange spor å lese i landskapet fra tiden etter at vi får nedskreven historie. Det 
vil videre i dette kapittelet i grove trekk gjort rede for den kulturhistoriske bakgrunnen som 
området har. Det er unaturlig å utdype dette bare for planområdet og Trøndelagsfylkene blir 
sett på som en større enhet. Noen av kulturmiljøene har hatt en sentral plass i historien og 
vil i så måte bli nevnt spesielt.  

 
Figur 4: Tidslinje som illustrerer periodeinndeling i Norge. Hentet fra tidsskriftet Spor. 

Eldre steinalder (ca.10 000-4000 f.Kr.) 
De første sporene etter mennesker i Trøndelagsfylkene finnes ute ved kysten, men 
menneskene satte også snart sine spor lenger inn i landet og i fjellet. Reinen var det 
viktigste byttedyret, men fiske og sanking av bær og spiselige planter var også en viktig del 
av næringsgrunnlaget. Figur 5 illustrerer hvordan landskapet så ut for noen av de første 
menneskene som utnyttet disse landområdene etter at isen smeltet. For 
steinaldermenneskene kunne de attraktive landområdene innenfor planområdet mest 
sannsynlig ikke benyttes før for tidligst 6000år siden. 
 
Arealet som planområdet favner var lenge dekt av hav og dermed utilgjengelig for de første 
menneskene. Bergkunstfeltet på Holtås og Berg ved Verdalen viser at områdene kan ha vært 
bebodd i overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Det vanligste funnmaterialet på 
aktivitetsområder fra steinalderen er funn av redskap i flint og spor etter tilvirking av disse. 
Utover i yngre steinalder tar en også i bruk en del skifer. Funn av boplasser fra denne 
perioden kan fortelle oss hvor og hvordan menneskene bodde, hvordan de utnyttet 
landskapet, hva de jaktet på og hvilke aktiviteter som foregikk her. Det meste som ligger 
igjen på boplassen forlot steinaldermenneskene ut fra en tanke om at de ikke hadde bruk for 
det mer; som for eksempel avfall fra redskapsproduksjon og forkastede/ødelagte 
gjenstander. I Norge er jordsmonnet surt og utvaskingen i jorda er stor noe som fører til at 
organisk materiale som tre og bein råtner fort bort. Det er derfor relativt sjelden vi finner 
slikt materiale fra steinalderen bevart. 
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Figur 5: Illustrasjon hentet fra Trøndelags Historie bind 1 som viser havets største utbredelse under 
isavsmeltingen etter siste istid. Tallene viser høyden på den marine grense målt i meter over dagens 
havnivå. Så å si hele planområdet lå da under vann. 

Yngre steinalder (ca.4000-1800 f.Kr.) og Bronsealder (ca.1800-500 f.Kr.) 
I yngre steinalder ble klimaet mer gunstig ved at det ble tørrere og varmere.  Bosetnings-
områdene ble utvidet, og nye redskap og arbeidsmåter kom inn og førte til endringer i 
dagliglivet. Fra å være en hovednæringskilde ble jakt og fangst etter hvert mer og mer et 
tillegg til jordbruksnæringen. Overgangen til jordbruket førte til at folk ble mer bofaste. 
Dette viser bein- og knokkelfunn av husdyr som ku, sau og svin på fangststasjoner i huler 
og hellere. Avtrykk av korn i kokekar forteller om åkerbruk. Flintsaker som må være 
forarbeidet i Danmark eller Sør-Sverige tyder på at også handel fikk en økende betydning i 
løpet av yngre steinalder. Først i bronsealderen ble korndyrking mer vanlig.   

Sammen med kunnskapen om jordbruket kom det til en rekke nye gjenstandstyper som 
keramikk, slipte flintøkser og stridsøkser. Lokale bergarter ble tatt i bruk, og da særlig skifer 
som var lett å tilvirke.  

De mest omfattende funnene fra perioden er basisboplasser og mer periodiske oppholds-
plasser, huler og hellere og bergkunst. Innenfor planområdet finnes det flere områder med 
bergkunst som kan knyttes til aktivitet i denne perioden; Holtåsen, Holberg, Holan 
(Solberget), Gjeite og Berg ved Verdal. Det finnes også et par lokaliteter som viser spor etter 
bronsealderbosetning i form av ardspor og stolpehull i Djupdalen og På Trones/Fleskhus. 
Det bør nevnes at det både sør og nord for planområdet representert i Stjørdal og Steinkjer 
kommuner er kjent flere større felt med bergkunst som vitner om at området var aktivt i 
bruk i denne perioden.  
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Figur 6: Samling av skrapere funnet ved Holan i Levanger kommune. Bildet er hentet fra 
Universitetsmuseenes fotoportal og funnet finnes i NTNU Vitenskapsmuseet sine samlinger med 
tilvekstnummer T15058c. Funnet har Askeladden ID 26869. 

Med bronsealderen endret gravskikken seg da folkene ble bofaste, og de første grav-
monumentene ble konstruert. Gravene besto av hauger av stein, gravrøyser, plassert på 
toppen av nes, holmer og bergrydder, godt synlige over store avstander. Gravrøyser finnes i 
mange kulturmiljøer gjennom hele planområdet.  

Jernalder (ca.500 f.Kr. -1000 e.Kr.) 
Rundt år 500 f.Kr. ble jern tatt i bruk som bruksmetall, og folk flest fikk rikelig tilgang til 
jern og lagde våpen og redskaper inspirert av romerske former. På denne tiden var det gode 
vilkår for å drive med jernfremstilling. Der sumpmark og myrer hadde bredt seg etter 
klimaskiftet, var det myrmalm å finne. Trøndelag fikk tidlig omfattende jernproduksjon og 
mye av jernet må ha vært eksportert. Funn av romerske gjenstander i et ganske stort omfang 
tyder på at denne handelen har nådd et stadig større geografisk område. Dette har spilt en 
viktig del i kulturutviklingen. Det er stor sannsynlighet for at maktsentra vi ser spor etter ved 
f.eks. Gjeite med Halstein bygdeborg og flere rike gravminne kan knyttes nettopp til 
jernfremstilling. 

I jernalderen ble gravene rikere, og det er gjerne snakk om graver med skjelett. Gravskikken 
speiler endringer av religiøse tanker og bruksmåter. I jernalderen oppsto en nær 
sammenheng mellom fast gårdsbosetning og gravhauger. De gårdene som hadde flest 
gravhauger tilhører som regel de eldste. Mange ble gravlagt nær husene. Gravhauger i 
utmarka eller langt borte fra tunene på gården vitner om forsvunne gårder, eller gårder som 
har blitt lagt under andre. Slike gravhauger og gravrøyser hører alle til århundrene etter 
Kristi fødsel. De gikk ut av bruk omkring år 1000 e.Kr. da kristendommen begynte å få 
alminnelig utbredelse. Gravene inneholder både brente og ubrente begravelser, og har 
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varierende størrelse. Skikken med å gravlegge de døde på gården ble ført videre helt opp i 
vikingtid, men jordhauger erstattet etter hvert røysene.    

Det finnes flere kjente gravfelt og maktsentra innenfor plan- og influensområdet fra denne 
tiden. Områdene ved Alstadhaug, Levanger og Mære peker seg ut som spesielt 
fremtredende. På Mære vitner både arkeologiske undersøkelser og sagatekster om hvordan 
et religiøst maktsenter har bestått selv etter omveltende endringer i form av et større 
religionsskifte. Planområdet har også nærhet til Stiklestad som spiller en sentral del i Norges 
historie.  

I yngre jernalder (600-1000 e.Kr.) holdt veksten og ekspansjonen fra eldre jernalder frem, 
og for mange bygder ble denne tidsperioden en storstilt rydningstid. Den viktigste årsaken 
til det var jernvinna som gjorde jernet til allemannseie.   

Middelalder (ca.1000-1537 e.Kr.) 
Innføringen av kristendommen markerte overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen. Det 
er vanlig å sette skillet ved Slaget på Stiklestad 29.juli i år 1030. Den indre veksten i 
vikingtiden fortsatte inn i kristen tid. Gjennom hele middelalderen var det tekniske nivået i 
jordbruket svakt, og produktiviteten liten. Bosetningen spredte seg utover det som i dag er 
dyrka mark i bygdene. I tillegg til korndyrking og husdyrhold, benyttet man seg også av 
resursene skogen og myrene kunne tilby. Skogen gav viktige produkter som tømmer til hus 
og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til produksjon av kull, til utvinning av 
jern fra myrmalm og til å vinne ut tjære.   

Samfunnsutviklingen i høymiddelalderen kjennetegnes ved en sterk vekst i offentlig 
organisasjon og myndighet.   

Hele planområdet og tilgrensende areal har vært, og er, gode jordbruksland med gode jakt- 
og fangstmuligheter. Her er flere skogbevokste åser, og store fjellområder i øst med jakt- og 
fiskemuligheter. De eldste gårdene lå som regel sentralt ved de mest brukte trafikkveiene. 
Den beste og lettdrevne jorda lå langs sjøkanten, og ble utnyttet først. Gårdens hus lå gjerne 
midt i valdet på høydedrag eller på toppen av lier og skråninger. Dette ga husene tørr 
byggegrunn, noe som var viktig da våningshusene sjelden hadde kjeller. Etter hvert som 
folketallet steg, økte behovet for flere gårdsbruk, og den opprinnelige gården ble delt i flere 
bruk. Nye gårder førte også til mer oppdyrking. Etter hvert som gårdene ble delt beholdt de 
det gamle grunn-navnet tilført himmelretningen de lå i, eksempelvis nedre, østre, Vestre.   

Frem til Svartedauden i 1349 var det en jevn befolkningsvekst og ekspansjon av gårdene 
landet rundt. Høsten 1349 kom Svartedauden, og nærmere 2/3 deler av det norske folk 
måtte gi tapt for pestens herjing. Det er usikkert hvor mange som døde i Trøndelag, men det 
synes ikke å ha foregått noen nyrydning i Trøndelag mellom 1350-1600. Dette tyder på at 
pesten førte til stort mannefall også i Trøndelag. Først på 1500-tallet begynte det å gå 
oppover igjen, og ikke før et stykke ut på 1600-tallet var folketallet oppe på samme nivå 
som før pesten.   

Svartedauden førte til en økonomisk katastrofe for jordeierne. Hele grender og bygder ble 
helt eller delvis lagt øde. En del av ødegårdene ble tatt opp igjen, i tillegg til at nye gårder 
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ble tatt opp og etablering av husmannsplasser gav livsgrunnlag for en stadig økende 
befolking.  Manntallet fra 1520 viste at det var de største og mest sentrale gårdene som tålte 
krisen best, og de folkene som var igjen naturlig nok tok de beste gårdene. Slik sett er ikke 
ødegårdene først og fremst spor etter pesten sine herjinger. Det dreier seg like mye om 
flytting inn til «sentrum». Folk trengte ikke holde på tungdrevne gårder i yttergrendene når 
det ble ledige gårder i de mest sentrale og ettertraktete delene av bosetningsområdet.   

Gårder med navn som ender på vin, -heim, -stad, -set og -land utgjør middelaldergårdene, i 
tillegg til navn som peker tilbake på norrøn mytologi. Disse gårdene preger også dagens 
bosetningsbilde.  

Nyere tid (ca. 1537-1900 e.Kr.) 
Reformasjonen i 1536 førte til at en flere hundre år gammel katolsk tradisjon ble brutt. Den 
norske kirken mistet selvstendigheten, og fordanskningen tok til. Starten på oppryddingen 
og veksten etter pesten falt noenlunde sammen med de store hendelsene på riksplan. 
Akkurat når oppsvinget startet vet man ikke.   

Frem til 1590 er det oppryddingen av ødegårdene som gir den store økningen i tallet på 
brukere. Nye små, avsidesliggende og skrinne marginalgårder (1600-tallsrydningene) tyder 
på et hardt befolkningspress, og de gamle gårdene ble delt opp i flere bruk. Det er i de ytre 
områdene en finner mest bruksdeling, det var her presset på ressursene var størst.   

Det vekslende folketallet og behovet for flere boplasser og mer mat var årsaken til at 
husmannssystemet utviklet seg. De første husmenn kom til på 1600-tallet. En husmann fikk 
lov av gårdbrukeren til å slå seg ned på gården, drive et lite stykke jord for seg selv og 
betale for dette til gårdbrukeren enten med penger eller arbeid. Husmannsplassene lå gjerne 
i utkanten av gårdens kjerneområde, i randsonen mot skogen eller på marginale 
jordbruksområder i skogen, ved fjordene eller langs vegene. Ved siden av plassens mulige 
inntekt og pliktarbeidet på gården, var muligheten for arbeid i skogen eller på sjøen viktige 
lokaliseringsfaktorer.   

1850-årene ga et markert skifte i jordbruksnæringen. Bygdesamfunnet bestod av en rekke 
småsamfunn der gårdsbruket utgjorde kjernen. Frem mot århundreskiftet ble jordbruket 
omlagt, og nye redskap, dyrkingsmåter og driftsformer effektiviserte jordbruket og økte 
produktiviteten. Andre viktige samfunnsendringer i denne tiden var utbyggingen av 
kommunikasjonsmidler og tettsteder, industrialisering og byvekst.  
 
Sørsamisk bosetning er godt dokumentert i området fra 15-1600-tallet, men trolig er denne 
enda eldre. Samiske kulturminner kan dateres tilbake til jernalderen og vi finner dem både i 
middelalderen og i nyere tid. Etter Kulturminneloven er alle samiske kulturminner eldre enn 
100år automatisk fredet.  

Til å begynne med hadde samene et nomadisk levesett der bosetningen var basert på et 
levesett med økologisk tilpasning og flytting etter ressursene. Dette føre med seg 
sesongboplasser der de ressursene som var tilgengelige ble utnyttet. Etter hvert som 
bøndene stadig utvidet sitt territorium måtte samene vike og det gamle veidesamfunnet 
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måtte etter hvert gi tapt fordi det ble for få nisjer å utnytte. På bakgrunn av dette ble 
tamreindrift, fehold, sjø- og elvefiske og utmarksnæring en del av samisk levesett. 

Samene har også lenge vært både skattlagt og utsatt for røvertokter, i noen tilfeller vet vi at 
noen samegrupper til tider faktisk ble skattlagt av tre forskjellige land: både Danmark-
Norge, Sverige-Norge og Russland.  

Kilder vitner om at den ikke-samiske befolkningen i forhistorisk tid hadde stor respekt for 
samiske sjamaner; de kunne skaffe til veie informasjonen gjennom bruk av trolldom. 
Sjamanen var en viktig institusjon i det gamle samiske samfunnet; han var den som tok vare 
på og formidlet videre myter og riter. I et skriftløst samfunn er dette en svært viktig 
posisjon. Samene ble likevel tidlig utsatt for misjonering og dette skjøt fart fra 1700-tallet 
da Thomas von Westen formaliserte misjons- og opplysningsarbeidet. Fra 1800-tallet startet 
en enda klarere fornorskingspolitikk ovenfor samene, blant annet skulle all 
skoleundervisning foregå på norsk. Denne politikken stod fast til etter annen verdenskrig. 

Trøndersk byggeskikk og kulturlandskap   
Gårder med firkanttun med den karakteristiske trønderlåna, stabbur, låve og andre uthus er  
selve signaturen på det trønderske kulturlandskapet.  

Trønderlåna fikk sin utforming på slutten av 1700-tallet og i første halvdel av 1800-tallet 
som en toetasjes, langstrakt og relativt smal bygning. Konstruksjonsmessig består den av 
flere laftete tømmerkasser i rekke, og ”lån” betyr i denne sammenhengen opprinnelig 
”husrekke”. Låna har gjennomgående rom uten langsgående delingsvegger, der bredden 
begrenses av lengden på tømmeret i tverrvegger og bjelkelag. Når rombehovet økte ble låna 
forlenget, og kunne etter hvert få anselig lengde. Den lengste vi kjenner til i dag er 42 meter 
og står på Logstein på Frosta.   

Firkanttunet med fjøs, stall og låve samlet under samme tak i en stor driftsbygning, gjerne i 
vinkel, avløste en eldre og løsere tunform med mange mindre bygninger til ulike formål på 
1800-tallet. Lagring av høy er plasskrevende og låven måtte ha store dimensjoner for å 
romme vinterfôret. Fra tidlig på 1900-tallet ble det vanlig med låvebru i gavlen og kjørebru 
innvendig i høgde med rafta i hele bygningens lengde. Til tunet hørte også andre bygninger 
som stabbur og masstue, mens smie og tørkehus ble plassert utenfor tunet av hensyn til 
brannfaren.  

På 1950- og 60-tallet erstattet moderne traktorer med gummihjul og hydraulisk redskaps-
tilkopling gradvis hesten som trekkraft i jordbruket. Fôrhøsteren gjorde silering av 
gressavlingene lettvint, og høylåvene ble stående tomme. Fra 1970-tallet ble nye drifts-
bygninger oppført i en etasje, gjerne med silo i enden. Mekaniseringen gjorde behovet for 
arbeidsfolk mindre.   
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4.2 Kulturmiljøene 

I dette kapittelet blir hvert av de 51 kulturmiljøene presentert og gitt en verdivurdering. 
Hvert kulturmiljø blir verdivurdert på en glideskala og inneholder tabeller med oversikt over 
hvilke automatisk freda kulturminner og SEFRAK-registrerte bygg de inneholder. Ruiner er 
ikke tatt med. Kulturmiljøene vil også få en kort presentasjon og en begrunnelse for 
verdivurderingen som er gitt. Oversiktskart som viser planområdet, de fire alternativene, 
influensområde og inndelingen av de ulike kulturmiljøene er vedlagt til slutt i rapporten.  

Det gjøres oppmerksom på at ikke alle kjente kulturminner innenfor planområdet er plassert 
inn i et kulturmiljø da dette ikke har vært hensiktsmessig. Dette betyr ikke at de er uten 
verdi eller fri for konsekvens. Disse blir hensyntatt under det generelle ønsket om i størst 
mulig grad å unngå nedbygging i tilnærmet uberørte områder.  

Delområde Skogn 

 
Figur 7: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV.  
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Kulturmiljø 1: Kolsan 
Beskrivelse: 
Miljøet består av et gårdstun med våningshus og stabbur som begge er eldre enn 1850. 
Våningshuset har nyere tilbygg både mot øst og vest. Gårdstunet er tilnærmet firkantformet 
med tilkomst til tunet fra øst. Gårdsmiljøet ligger på en høyde og dette gir fin utsikt over 
Nesvatnet. Opp til tunet går en bjørkealle og hele sørsiden av tunet som vender ned mot 
eksisterende E6 er omkranset av trær.  

 
Figur 8: Flyfoto som viser organiseringen av tunet i Kulturmiljøet Kolsan. Bilde hentet fra GisLink. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Bygningsmiljøet er modernisert 
med alminnelig forekommende bygningstyper, men den karakteristiske firkantformen fra 
1800-tallet er ennå tilstede. Kulturmiljøet har middels kunnskaps- og formidlingsverdi.   
Verdi: Liten 
 

 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1719-0009-015 80/1 
Kolsan 

(Nerbure) 
Stabbur Ja 1800-tallet 

1719-0009-016 80/1 Kolsan Våningshus Ja 1700tall, 3.kvartal 
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Kulturmiljø 2: Nes 
Beskrivelse: 
Miljøet består av et gårdstun og et funnsted for spinnehjul av kleber. Tunet var opprinnelig 
tilnærmet firkantet, men fremstår mer åpent nå når et større uthus/fjøs/stall er revet. I 
nærheten av gården finnes også noen gravminner. Gårdstunet ligger på en høyde hvor et nes 
smalner ut i Nesvatnet og fra fv. 111 fører en grusveg med bjørkealle på ene siden bort til 
tunet. De fleste bygningene i miljøet er av eldre karakter, men det har vært omrokkeringer 
av bygningsmassen inne på tunet i senere tid.  

 
Figur 9: Flyfoto som viser kulturmiljøet Nes. Opprinnelsen til gårdsnavnet er ikke vanskelig å gjette seg 
til. Bildet er hentet fra GisLink. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Løsfunn av spinnehjul av kleber 
på åkeren i nærheten sett i sammenheng med nærliggende gravminner tyder på 
gårdsbebyggelse her i lang tid. Til tross for høy alder på flere av bygningene på gården er 
mange i dårlig stand. Tunet fremstår derfor ikke i like stor grad som representativt og 
autentisk for perioden det er bygget i. Kulturmiljøet har stor kunnskapsverdi og middels 
formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 
 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
46363 Uavklart Funnsted  
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SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1719-0009-006 79/1 Næss Våningshus Nei 1800-tall, 4.kvartal 
1719-0009-007 79/1 Næss Masstu Ja 1800-tallet 

1719-0009-008 79/1 
Næss 

(matbure) 
Stabbur Ja 1800-tallet 

1719-0009-009 79/1 
Næss 

(kånnbure) 
Stabbur Ja 1800-tallet 

1719-0009-010 79/1 Næss Smie Ja 1800-tallet 
1719-0009-011 79/1 Næss Uthus Nei 1800-tall, 3.kvartal 

 

Kulturmiljø 3: Ronglan jernbanestasjon 
Beskrivelse: 
Miljøet består av stasjonsbygningen på Ronglan stasjon. Denne er tegnet av Paul Due og ble 
åpnet i 1902. Bygningen er ikke lenger i bruk som stasjonsbygning. Sammenligning med 
eldre bilder av bygningen viser at en del dekormomenter på blant annet mønene fjernet og 
at fargevalget på fasaden trolig ikke er originalt. Se også omtale av Kulturmiljø 13: Skogn 
jernbanestasjon. 

 
Figur 10: Ronglan stasjonsbygning. Bildet er hentet fra www.innherrad.no. 

Verdivurdering: 
Stasjonsbygget er ikke lenger i opprinnelig bruk selv om togstrekningen forbi fortsatt er 
operativ og har Ronglan som stasjon. Endringer av dekor og fargevalg på fasaden har tatt 
bort noe av det autentiske preget. Kulturmiljøet har middels kunnskaps- og 
formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

http://www.innherrad.no/


E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

44 
 

Kulturmiljø 4: Skjele 
Beskrivelse:  
Miljøet består av gårdstun samt et større nærliggende område med skjørbrent stein og 
svartjord. Dette kan vitne om høy alder på gårdstunet som ligger oppe i dalsiden med god 
utsikt ned mot Ronglan. Lenger mot øst finnes flere gravminner. Bygningsmassen på tunet 
består for det meste av moderne bygg, men to av disse er eldre enn 1850.  

 
Figur 11: Flyfoto som viser Kulturmiljøet Skjele og plassering av det påviste området med skjørbrent 

stein og svartjord samt de to SEFRAK-registrerte byggene som hører til på gårdstunet. Bildet er hentet 
fra GisLink. 

Verdivurdering: 
Gårdsmiljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Nærliggende område med 
svartjord og skjørbrent stein kan vitne om tundannelse fra middelalder, men ettersom det 
ikke er kjent noen gjenstander fra dette eller det finnes dateringer kan ikke dette sies 
sikkert. Gårdstunet fremstår i dag som modernisert og har begrenset kulturhistorisk 
betydning til tross for eldre bevarte elementer på og rundt tunet. Kulturmiljøet har middels 
kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 
 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
67010 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  

 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

45 
 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1719-0009-001 74/1 
Skjele 

«Øverstua» 
Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0009-002 74/1 Skjele Våningshus Ja 1700-tallet 
 

Kulturmiljø 5: Tuv 
Beskrivelse: 
Kulturmiljø med lukket tun der våningshuset er eldre enn 1850. Dette er derimot restaurert i 
flere runder og utvendig er det lite som vitner om at bygget har høy alder. I følge O. Rygh 
stammer gårdsnavnet Tuv mest sannsynlig fra naturformasjonen som gården ligger på; en 
topp, knute eller en spissere forhøyning på en flate. 

 
Figur 12: Idyllisk gårdstun på Tuv. Det er i dag lite som vitner om at våningshuset i front er eldre enn 
1850. Foto: Johanne Ranvik. 

Verdivurdering: 
Gårdstunet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt og er tilnærmet 
firkantformet. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende med moderne bebyggelse og et 
eldre bygg som er renovert i flere runder. Miljøet har derfor begrenset kulturhistorisk verdi, 
men innehar fortsatt en viss kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 
 

 

 

SEFRAK-registrerte bygg  
ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig Datering ifølge Braarkiv 

1719-0008-018 83/1 Tuv Våningshus Ja 1700-tall, 3.kvartal 
 

Kulturmiljø 6: Holte 
Beskrivelse: 
Miljøet består av et gårdstun med beliggenhet på et høydedrag vest for dagens E6. 
Plasseringen gir god utsikt over området. Tunet har noen eldre bygninger, men er ellers 
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dominert av nyere bygninger blant annet en større driftsbygning. Det eldste bygget på 
bruket er en kombinert smie/tørkehus med høye steinmurer. Dette er eldre enn 1850 og 
ligger plassert et stykke øst for selve tunet på gården. På bergryggen øst for tunet står en 
oppreist og avlang rullestein med tydelige runeinskripsjoner. Skriftlige kilder bekrefter at 
disse er laget i nyere tid. 

 
Figur 13: Fra Tuv ser en fint opp mot gården Holte som ligger på et høydedrag. Den moderne 
driftsbygningen er legges lett merke til. Foto: Johanne Ranvik. 

Verdivurdering: 
Gårdstunet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Mot øst er det fine 
beiteområder og en bratt og skogkledd skrent som fører ned til dagens E6. Bygningsmiljøet 
er vanlig forekommende med moderne bebyggelse og noen eldre bygninger. Miljøet har 
begrenset kulturhistorisk verdi, men innehar fortsatt en viss kunnskaps- og 
formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 
  

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
16738 Ikke fredet Runer/innskrifter  

 

SEFRAK-registrerte bygg  
ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig Datering ifølge Braarkiv 

1719-0008-015 84/1 Holte Våningshus Nei 1900-tall, 1.kvartal 
1719-0008-016 84/1 Holte Kornbur Nei 1900-tall, 1.kvartal 
1719-0008-017 84/1 Holte Tørkehus Ja Ikke spesifisert 

 

Kulturmiljø 7: Holtås 
Beskrivelse: 
Miljøet består av to felt med bergkunst:  

Holtås 1: Over 100 figurer er risset/hugget inn i en bergnabb som vender mot nordøst og 
ligger i en sving på den gamle E6'en, bare få meter fra veien. De fleste figurene ligger på en 
nesten vannrett flate oppe på berget. De fleste er stiliserte hjortedyr, i tillegg finnes en båt, 
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en del uidentifiserbare linjer og ulike geometriske figurer. Landhevningen i dette området 
tyder på at feltet tidligst har blitt laget for 7000 år siden, eller 5000 f.Kr.  

 
Figur 14: Kalkering av bergkunstfeltet Holtås 1. Illustrasjonen er hentet fra Heidrun Stebergløkkens 
doktorgradsavhandling (2016: 220). 

Holtås 2: I en bratt skråning mellom veien og jernbanelinjen på en sterkt oppsprukket 
bergflate finnes 7 ufullstendige figurer. To lar seg identifisere som elgmotiver, en som en 
dyrefigur og resten lar seg ikke identifisere nærmere enn til linjer.  

 
Figur 15: Kalkering av bergkunstfeltet Holtås 2. Illustrasjonen er hentet fra Heidrun Stebergløkkens 

doktorgradsavhandling (2016: 223). 

Verdivurdering: 
Bergkunst er et uttrykk for fortidige menneskers oppfatning av verden og deres 
tilstedeværelse i denne. Dette er en kulturskatt som flest mulig bør få mulighet til å oppleve. 
Dessverre er bergkunsten vært utsatt for skade gjennom naturlige nedbrytningsprosesser og 
menneskelig påvirkning. Bergkunstfeltene på Holtås ligger tett opp mot fv. 111 (gamle E6) 
og er i så måte noe forringet. Bergkunstfeltene i seg selv har fortsatt både høy kunnskaps- 
og formidlingsverdi. 
Verdi: Middels/stor 
 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
101848 Automatisk fredet Bergkunst 3 
73623 Automatisk fredet Bergkunst  
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Kulturmiljø 8: Veie  
Beskrivelse: 
Miljøet består av gårdsbebyggelse, et kirkested og flere funnsteder for automatisk fredete 
kulturminner. Veie kirkested skal bestå av kirketuft og kirkegård og eldste omtalte kirke er 
fra 1533, men det ble allerede i 1589 bestemt at kirken skulle legges ned da den lå for nært 
opp til andre kirker. Kirkegårdens lokalisering og avgrensing er uavklart, og knyttes 
foreløpig bare til kirketuften. I følge tradisjonen på gården skal kirken ha stått på en terrasse 
rett ned/sørøst for den gamle tunplassen på bnr. 1 av Vestre Veie. Terrassen kalles fortsatt 
Kjerklia. Tidligere var det en bratt skrent ned fra tunet til der kirken skal ha stått. Terrassen 
ble tidlig på 1970-tallet nivellert ved at det ble fylt på 3-4000 m3 masse, og i dag er det en 
åkerlapp i dette området.  
 
Terrassen har selv i dag skrint med jord, men i 1994 kunne gårdbrukeren godt huske og 
påvise hvor steinene som etter tradisjonen var rester av kirkens grunnmur hadde ligget. Det 
skal ikke være funnet rester av skjeletter eller kister i Kjerklia. Rett øst for gårdstunet til 
Vestre Veie finnes et område med feit, svart jord og skjørbrent stein og på dyrkamarka 
mellom de to Veie-grådene er det gjort funn av et spinnehjul i bly og en Bysantinsk sølvmynt 
(preget for Keiserne Konstantin VII og Romanus I, år 913-959). På tunet til Østre Veie finnes 
en kvaderhogd stein i kleber som grunneieren mener kan stamme fra Veie kirkested. Det kan 
da eventuelt være snakk om en alterstein eller gravstein.  
 
Verdivurdering: 
Gårdstunene ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. På Veie østre står det et 
eldre våningshus som er eldre enn 1850, men ellers fremstår bygningsmiljøet som moderne. 
Terrenget som en gang skal ha rommet en middelalderkirke og tilhørende kirkegård er 
kraftig planert i nyere tid. Løsfunn fra området tyder likevel på fortidig aktivitet i området. 
Miljøet har likevel begrenset kulturhistorisk verdi i det formidlingsverdien er forringet, men 
kunnskapsverdien er fortsatt høy. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
67012 Sammensatt Kirkested 3 
46365 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
219203 Fjernet Funnsted  
219179 Fjernet Funnsted  
219218 Uavklart Funnsted  
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SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1719-0008-013 87/1 Veie østre Våningshus Ja 1800-tallet 

 

Kulturmiljø 9: Rennan 
Beskrivelse: 
Miljøet består av to gårdstun med påviste forekomster av svartjord og skjørbrent stein som 
vitner om bosetning her helt tilbake til middelalder. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1950-
tallet før begge tunene fremstår mer autentisk med firkantform og «tidsriktig» plassering av 
byggene. I dag er inntrykket et helt annet selv om en del av kulturlandskapet rundt gårdene 
er nogen lunde det samme. De SEFRAK-registrerte byggene ligger alle på g/bnr. 95/1 (tunet 
til venstre), men det har også stått eldre bygningsmasse på g/bnr. 94/9.   
 

    
Figur 16: Mye har skjedd med gårdsbrukene den siste tiden: Til venstre flyfoto er fra 1955 og til høyre 
et flyfoto fra 2009 (Begge fra GisLink).  

Verdivurdering: 
Gårdstunene ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Eksisterende E6 har 
allerede gjort store inngrep i umiddelbarnærhet til tunene. Utbytting og rivning av eldre 
bygg har endret mye på tunstrukturen – det er ikke lenger en like tydelig en todeling av 
tunene på hver sin side av fylkesvegen. Bygningsmassen er av vanlig karakter og selv om 
spor etter lang gårdsbebyggelse her gir tunområdet en ekstra dimensjon har dette 
kulturmiljøet begrenset kulturhistorisk verdi. Moderne bygninger er også med på å senke 
det autentiske preget av firkanttunformen. Kulturmiljøet har liten formidlings- og middels 
kunnskapsverdi.  
Verdi: Liten 
 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
36770 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
16734 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
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SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1719-0008-003 
95/1 Renden 

Ytre Østre 
Våningshus 

Nei 1800-tall, 3.kvartal 

1719-0008-004 
95/1 Renden 

Ytre Østre 
Stabbur 

Ja 1800-tallet 

 

Kulturmiljø 10: Hottran 
Beskrivelse: 
Miljøet består av gårdstun og innmark med flere gravminner og et bosetnings- og 
aktivitetsområde.  Selve gården ligger på en høyde med flott utsikt over både 
jordbrukslandskap og Trondheimsfjorden mot nord. Industriområdet til Norske skog er 
likevel det mest dominerende i landskapsbildet. Gravminnene i dette kulturmiljøet virker alle 
å henvende seg mot fjorden og elveosen som på tiden de ble anlagt var den mest naturlige 
ferdselsåren. Gravminnene og bosetnings- og aktivitetsområdet vitner alle om at området 
har hatt lang brukstid selv om gårdsbygningene som står her i dag ikke har spesielt høy 
alder.  

 
Figur 17: Landskapet rundt Hottran kulturmiljø. Sleve gården kan ses til høyre i bildet, men alle 
automatisk fredete kulturminner ligger på nordsiden av tunet og i bakkeskråningen som går ned mot 
sjøen. Foto: Johanne Ranvik. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Nærområdet er allerede sterkt 
påvirket av industriområdet til Norske skog og eksisterende E6 noe som trekker mye ned på 
formidlings- og opplevelsesverdien til kulturmiljøet, men kunnskapsverdien er likevel ikke 
tapt.  
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
26848 Uavklart Gravminne  
26847 Automatisk fredet Gravminne  
67009 Automatisk fredet Gravminne  
56096 Automatisk fredet Gravfelt 2 
46361 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 2 
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Kulturmiljø 11: Holberg 
Beskrivelse:  
Miljøet består av to felt med bergkunst: Felt I har ringmotiv og Felt II har en båtfigur. Begge 
knyttes opp mot jordbruksristningstradisjonen som gir en datering til bronsealder. Det 
finnes også et tredje felt med en dyrefigur, men dette antas å være av nyere dato og således 
en falsk ristning. I følge bergkunstkatalogen er også ristningen på felt II falsk. Felt II og III 
har derfor begge en uavklart vernestatus. Bergkunsten ligger på et lite skogkledd høydedrag 
ikke langt fra gårdstunet og er omkranset av dyrket mark.  

 
Figur 18: Bergkunsten på Holberg ligger ganske skjermet inne i skogholtet ved gårdstunet på Holberg. 

Flyfoto fra GisLink. 

Verdivurdering:  
Bergkunst er et uttrykk for fortidige menneskers oppfatning av verden og deres 
tilstedeværelse i denne. Dette er en kulturskatt som flest mulig bør få mulighet til å oppleve. 
Dessverre er bergkunsten vært utsatt for skade gjennom naturlige nedbrytningsprosesser og 
menneskelig påvirkning. Bergkunsten ved Holberg ligger i dag i en skogkledd liten rygg ikke 
langt fra gårdstunet. Ryggen er omgitt av dyrket mark og ristningsfeltet kan derfor i stor 
grad tenkes å gi en autentisk formidlingsverdi. Ytterligere nærføring av et nytt veganlegg vil 
forringe denne opplevelsen. Falske ristninger i umiddelbar nærhet er også med på å senke 
formidlingsverdien noe. Bergkunsten i seg selv har likevel høy kunnskapsverdi. 
Verdi: Middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
123115 Automatisk fredet Bergkunst 3 
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Kulturmiljø 12: Holan 
Beskrivelse: 
Miljøet består av et gårdstun og flere gravminner som ligger på et høydedrag nordvest for 
Skogn sentrum. Her har en god utsikt utover Holsandbukta og over mot Alstadhaugbukta og 
Kulturmiljøet på Alstadhaug. Kulturmiljøet er omkranset av skogkledde åser og dyrket mark 
noe som gir kulturmiljøet et autentisk preg til tross for nyere bygningsmasser rundt 
gårdstunet. 

 

 
Figur 19: Øverst: Storslagen utsikt fra kulturmiljøet Holan ut over Holsandbukta og mot Alstadhaug. 
Under: Deler av kulturmiljøet Holan. De to hvite bygningene i framgrunnen er SEFRAK-registrerte. Bak 
driftsbygningen helt bakerst i høyre del av bildet ligger et gravfelt. Dyrkamark og skog rammer inn 
kulturmiljøet og gir det et autentisk preg til tross for nybygg på gården (bilder fra Google maps, 
fotografert mai 2010, sett mot vest). 

I nærheten av kulturmiljøet finnes også et felt med bergkunst og to lokaliteter med spor 
etter aktivitet fra steinalder (Figur 6 som viser noen av funnen gjort her). 

Verdivurdering: 
Området viser bruk og aktivitet med stor tidsdybde og variasjon. Til tross for store og 
moderne utbygging i nærområdet og på gårdstunet, gjør en innramming med skogkledde 
åser og dyrkamark at kulturmiljøet i stor grad fremstår som autentisk. De automatisk fredete 
kulturminnene innenfor miljøet er relativt vanlige og utbygging tett inntil gjør at de har 
lavere formidlingsverdi. Kunnskapsverdien er fortsatt høy. 
Verdi: Liten/middels 
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Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
16754 Automatisk fredet Gravfelt 4 
16755 Uavklart Haug/Groplokalitet – ubestemt  
7374 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1719-0006-035 34/248 Holan søndre Våningshus Ja 
1700-tall, 
1.kvartal 

1719-0006-036 34/1 Holan nordre Våningshus Ja 
1700-tall, 
1.kvartal 

 

Kulturmiljø 13: Skogn jernbanestasjon 
Beskrivelse:  
Skogn jernbanestasjon ligger i Skogn sentrum og er en del av Hell-Sunnannbanen som ble 
vedtatt bygget som en del av Nordlandsbanen. Stasjonen ligger like ved gamle E6, i skullet 
mellom tettbebyggelse og jordbruksstrøk. Byggingen kom midt i en periode med omfattende 
jernbaneutbygging, med Paul Armin Due (1835-1919) som arkitekt. Due virket i en 20-
årsperiode, og han leverte over 2000 tegninger til jernbanen. Da stasjonsbygningene i 
Inntrøndelag skulle planlegges, var dragestilmoten på hell, og de mindre 
stasjonsbygningene ble utformet i en særegen stil, preget av overgangen fra 
sveitser/dragestil til jugend. Kombinasjonen av stein og panel, med kraftige detaljer og 
gjerne dominerende rundbuemotiver i fasadene, er iøynefallende trekk. Typisk for Hell-
Sunnanbanen er den brede båndfrisen med utenpåliggende andreaskors i skillet mellom 
etasjene. En tilsvarende byggestil ble brukt på Bergensbanen og Ofotbanen.  

Mellomstasjonene på den første strekningen som ble åpnet i 1902, mellom Stjørdal og 
Skogn, var alle bygd med første etasje i bruddstein og annen etasje i reisverk (se også 
Kulturmiljø 3: Ronglan jernbanestasjon). Bygningene skulle gjenspeile motiver og 
materialbruk i den lokale byggeskikken, men det var nok i liten grad tilfelle her. På Skogn sto 
opprinnelig stasjonsbygning, ilgodshus, vogngodshus og privét/vedbu. I dag står de tre 
førstnevnte bygningene tilbake. De tre bygninger ligger etter hverandre, men med en viss 
avstand mellom stasjonsbygning og godshus. Her er en liten plen med løvtrær. Mellom 
stasjonsbygning og ilgodshus står en gammel syrin.  
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Figur 20: Skogn jernbanestasjon. Foto til venstre er hentet fra www.barner.no og fotograf er Njål 
Svingheim fra Jernbaneverket: http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Skogn/. Bildet til 
høyre er hentet fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Skogn_stasjon_1.jpg.  
 

Verdivurdering:  
Skogn stasjon er et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg 
fra åpningen av Hell-Sunnanbanen i 1905. Stasjonen er fredet og fredningen skal sikre 
enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier 
knyttet til anlegget som helhet. Fredningen av bygningene skal sikre bygningenes 
opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen 
så som fasadeløsning med eldre vinduer, dører, materialbruk, overflatebehandling og dekor 
skal opprettholdes. Videre er formålet å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i 
de deler av interiøret som har opprinnelig karakter. Formålet med fredningen av området 
rundt bygningene er å bevare stasjonsanleggets virkning i landskapet gjennom å 
opprettholde anleggets karakter som jernbaneanlegg slik det fremstår med veier, 
plattformer, ramper, gjerder, beplanting og vegetasjon. 
Verdi: Middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
87668 Vedtaksfredet Bebyggelse-infrastruktur 3 

 

Kulturmiljø 14: Sandberg 
Beskrivelse:  
Kulturmiljøet består av tre SEFRAK-registrerte bygninger og et automatisk fredet 
kulturminne i form av en gravhaug. Denne ble mest trolig anlagt i jernalderen. Miljøet ligger 
i dag uberørt av moderne utbygging selv om Skogn som tettsted har utviklet seg mye de 
siste 70 årene. Kulturmiljøet ligger oppe på en høyde med fin utsikt over både Skogn og 
Holsandbukta. Tunet har ennå den karakteristiske firkantformen. Fra Fv. 119 og inn mot 
gårdstunet vokser det en fin bjørkeallé.   

http://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Skogn/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Skogn_stasjon_1.jpg
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Figur 21: Kulturmiljø Sandberg sett fra Fv. 119 mot NNV. En flott allé fører ned mot gårdstunet som 
innehar flere SEFRAK-registrerte bygg og ett automatisk fredet kulturminne i form av en gravhaug. I 
bildet ser vi denne på høydedraget rett til venstre for våningshuset. Bilde hentet fra google maps og er 
fotografert i august 2010. 

Verdivurdering:  
Selv om utsikten fra gården Sandberg har endret seg betraktelig er det lite moderne 
forstyrrelser som har påvirket selve gårdstunet og kulturmiljøet rundt. Miljøet rammes fint 
inn av landbruksjord og den autentiske firkantformen på tunet sammen med det bevarte 
gravminnet gir både høy formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
46374 Automatisk fredet Gravminne  

 

 

Kulturmiljø 15: Støre 
Beskrivelse:  
Kulturmiljøet består av et gårdstun bestående av flere SEFRAK-registrerte bygg samt to 
gravfelt og et uavklart funnsted for en bronsenøkkel. Gravfeltene består av henholdsvis 6 
gravhauger på høyden sør for gårdstunet og 3 gravhauger på høydedraget nord for tunet. I 
det sørlige gravfeltet har de største haugene plyndringsgroper mens alle de tre gravhaugene 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1719-0006-025 32/1 
Sandberg 

nordre 
Våningshus Ja 1800-tall, 2.kvartal 

1719-0006-026 32/1 
Sandberg 

nordre 
Masstu Ja 1800-tallet 

1919-0006-027 32/1 
Sandberg 

nordre 
Stabbur Nei 1800-tall, 4.kvartal 
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nord for gårdstunet har moderne forstyrrelser i form av nedgravninger i toppen. Hele miljøet 
er omkranset av jordbruksjord og plasseringen oppe på et høydedrag gir en god utsikt over 
både Skogn, Holsandbukta og miljøet rundt Alstadhaug.  

 
Figur 22: Skjermdump fra Askeladden som viser gårdstunet på Støre med de to gravfeltene plassert 
mot nord og sør.  

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet har en del moderne innslag og gårdstunet har mistet den opprinnelige 
firkantformen gjennom moderniseringer i gårdsdriften. Mange av gravminnene har moderne 
forstyrrelser, men har både stor kunnskaps- og formidlingsverdi bevart. Det finnes likevel 
tilsvarende og bedre bevarte kulturmiljø i området, noe som veier tungt inn i 
verdivurderingen. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
67034 Automatisk fredet Gravfelt 6 
30272 Uavklart Funnsted  
16762 Automatisk fredet Gravfelt 3 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering i følgje 

Braarkiv 
1719-0006-019 22/3 Støre Masstu Nei 1800-tall, 3.kvartal 
1719-0006-020 22/3 Støre Våningshus Nei 1800-tall, 3.kvartal 
1919-0006-021 22/3 Støre Uthus Ja 1700-tall, 4.kvartal 
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Kulturmiljø 16: Øver Eggen 
Beskrivelse: 
Gårdene 23 og 24 har fra gammelt av trolig vært et stort gårdsvald og trolig delt allerede før 
1430 en gang.  O. Rygh antar at gårdsnavnet kommer fra egg, jordrygg eller fjellkam, og 
kommentere at gårdene ligger etter en meget fremtredende høyderygg.  

Våningshuset på 24/1 ble opprinnelig bygget med bare naturstein etter prinsipper for 
danske herregårder. Trolig er dette bygget før 1700-tallet og Gerhard Schønning beskriver i 
sine reiseskildringer fra bygda i 1774 at sorenskriver Resch restaurerte bygget på dette 
tidspunkt. Resch var den siste av tre sorenskrivere som har hatt tilhold på gården og trolig 
er våningshuset bygget i denne perioden, men har gjennomgått flere runder med 
restaureringer siden den tid. Bygningene som tunet ellers består av har blitt flytte om på i 
senere tid. 

 
Figur 23: Den tidligere sorenskriverboligen på gbnr. 24/1 sett mot sør. Hageanlegg med lysthus og 
gravhaug kan sees mot høyre i bildet. Foto: Google maps. 

Kulturmiljøet består ellers av tre automatisk fredete kulturminner: En gravhaug oppe ved den 
tidligere sorenskriverboligen. Denne ble trolig anlagt i jernalderen, men bærer preg av 
moderne forstyrrelses som blant annet et flaggstangfundament. Gravhaugen er en del av 
gårdens hageanlegg hvor det blant annet står oppført et lysthus. Litt lenger nord ligger en 
gravrøys som en åkerholme. Denne har i senere tid blitt brukt som en rydningsrøys. Trolig 
stammer dette gravminnet fra overgangen mellom bronsealder og jernalder. Videre finner vi 
et gravfelt rett ved det SEFRAK-registrerte våningshuset på gbnr. 23/11 mot nord i 
kulturmiljøet. Dette består av tre gravhauger og er trolig anlagt i jernalderen.   

Det er også gjort et løsfunn av en slipt skafthullsøks på Øver Eggen. 

 
Figur 24: Foto av skafthullsøksen som ble funnet på Øver Eggen. Foto: Ole Bjørn Pedersen hentet fra 

unimus.no. 
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Verdivurdering: 
Mye av det opprinnelige preget i kulturmiljøet er fjernet av moderne tilpasninger selv om 
gårdstunene fortsatt ligg som perler på en snor langs et markert høydedrag i terrenget. Av 
gårdstunene er det bare tunet på gbnr. 24/1 som fortsatt har den karakteristiske 
firkantformen. Nybygg sør på tunet ødelegger likevel noe av dette preget. Den tidligere 
sorenskriverboligen forteller på sin måte en spesifikk del av historien til området og 
gravminnene fra forskjellige epoker vitner om lengre tids bosetning i området. Løsfunnet av 
skafthullsøksen vitner om bruk helt tilbake til steinalderen. Hele kulturmiljøet er omkranset 
av jordbruksareal noe som er med på å gi det et autentisk preg. Hele kulturmiljøet har god 
formidlingsverdi og høy kunnskapsverdi.  
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
67029 Automatisk fredet Gravminne  
7375 Automatisk fredet Gravfelt 3 
67030 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1719-0006-013 23/5 Eggen nedre østre Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0006-015 23/11 Eggen søndre Våningshus Ja 
1700-tall, 
3.kvartal 

1919-0006-018 24/1 Eggen øvre Våningshus Ja 
Ikke 

spesifisert 
 

Kulturmiljø 17: Eggen 
Beskrivelse: 
Se også beskrivelse under Kulturmiljø 16: Øver Eggen. I området ligger flere gravminner og 
et gravfelt bestående av 11 gravminner er overpløyd og fjernet. 6 av disse haugene ble 
undersøkt i 1873-74 og da ble det blant annet funnet bruddstykker av en ornert plate i bein, 
glassperler, deler av et bronsekar, en stekepanne i jern og en ringspenne i jern (funnene har 
tilvekstnummer T 1340-54 i NTNU Vitenskapsmuseets samlinger). Det ble også funnet et 
enegget sverd av jern (T 1355). Funnene dateres til både eldre og yngre jernalder.   
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Figur 25: Bilder av noen av funnene gjort fra utgravningen på 1870-tallet. Til venstre sverdet og til 
høyre fragmentene av den ornerte beinplata. Foto Ole Bjørn Pedersen. Hentet fra unimus.no. 

Det finnes også et gravfelt på en høyde øst for gårdstunet bestående av fire gravrøyser som 
trolig ble reist en gang i bronsealder-jernalder. Alle gravminnene trer tydelig frem i 
terrenget og brorparten bærer preg av moderne forstyrrelser. I en av røysene ser det ut for å 
være en mulig jordkjeller i nordøstredel. Det ligger også en gravhaug på et lite høydedrag 
nord for gårdstunet, mest sannsynlig reist i løpet av jernalderen. 

 
Figur 26: Gården Eggen ligger oppe til høyre i bildet og gravfeltet kan skimtes mot venstre kant i 
bildet. Det ligger også et større gravminne på høyden rett til høyre for gårdstunet. Det større gravfeltet 
med 11 gravhauger som i dag er tapte skal ha ligget i åkerrenna helt til høyre i bildet. Foto: Johanne 
Ranvik. 

De to SEFRAK-registrerte bygningene ligger begge på tunet og er eldre enn 1850. 
Våningshuset har blitt noe utvidet i senere tid og uthuset stod tidligere på den andre siden 
av våningshuset.  

Verdivurdering: 
Både gårdstunet og gravminnene ligger fint omkranset av jordbruksareal og områdene rundt 
selve gravminnene ser ut for å være fint skjøttet. Gårdstunet har et visst firkantformet preg, 
men moderne tilføyelser og omrokkeringer på tunet visker ut dette innrykket noe. Den 
visuelle påvirkningen som industriområdet på Gråmyra har på kulturmiljøet forringer 
formidlingsverdien til kulturminnene noe.  
Verdi: Liten/middels 
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Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
67032 Automatisk fredet Gravminne  
46375 Fjernet Gravfelt 11 
16763 Automatisk fredet Gravfelt 4 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering i 

følge 
Braarkiv 

1719-0006-010 23/1 Nøisomhet Stabbur Ja 1800-tallet 
1719-0006-012 23/2 Eggen Nedre II Uthus Ja 1800-tallet 

1919-0006-011 23/2 Eggen Nedre II Våningshus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

 

Kulturmiljø 18: Nøysomhet-Korsbakken 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av 2 kokegropslokaliteter og to områder med gravminner. Begge disse 
ligger på hvert sitt høydedrag. Lengst sør finner vi en oval gravhaug og noe lenger nord 
ligge det en rund gravhaug. Begge er trolig reist i jernalderen. Kokegropslokalitetene er små 
og ligger sør for og mellom de to gravminnene.  

Verdivurdering: 
Nærområdet er sterkt utbygd i nyere tid og både toglinje og eksisterende E6 går tett forbi 
området. Inn mott og i kulturmiljøet har det i senere tid vokst frem et boligfelt. Dette 
forringer formidlingsverdien til kulturmiljøet, men kunnskapsverdien kan fortsatt være høy. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
178248 Automatisk fredet Kokegroplokalitet  
221638 Automatisk fredet Kokegroplokalitet 2 
7376 Automatisk fredet Gravminne  
36783 Automatisk fredet Gravminne  
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Kulturmiljø 19: Alstadhaug 
Beskrivelse: 
Alstadhaug ligger på en morenerygg mellom Eidsbotn og Trondheimsfjorden. Ryggen er 
omlag en km bred, og særlig på sørvestsiden er det gode jordbruksforhold. På det høyeste 
punktet på ryggen ligger Alstadhaug kirke og Olveshaugen, med storslagen utsikt i alle 
retninger. Alstadhaug har over lang tid vært et religiøst senter, og særlig gårdene Eide og 
Alstadhaug har hatt en sentral posisjon i eldre jernalder. Alstadhaug kirke var fylkeskirke for 
Skaunafylket i middelalderen og nåværende kirke er bygd rundt 1150. 

   
Figur 27: Olveshaugen ved Alstadhaug kirke kan fortelle oss mye om et religionsskifte og 
maktposisjoner. Ammestua har hatt ulike funksjoner opp gjennom historien og deler av denne er trolig 
eldre enn 1747. Bilde til venstre hentet fra: http://norske-kirkebygg.origo.no/-
/image/show/1684801_olvishaugen. Bildet til høyre hentet fra: 
http://gethashtags.com/photo/1162875575089938814_1431098503  

Olveshaugen, seinere kalt Alstadhaugen, er sannsynligvis fra eldre jernalder og har en 
diameter på 55 meter, og er således en av de største gravhaugene i Midt-Norge. Tett inntil 
haugen ligger Alstadhaug kirke. Kirken ligger strategisk til i forhold til ferdsel og kontroll, og 
har i middelalderen vært en fylkeskirke som trolig er bygd på kongsgårdgrunn. Rett øst for 
kirken ligger Skogn prestegård. Gården er opprinnelig et åpent firkanttun, og har trolig hatt 
samme plassering fra førreformatorisk tid. 

Ammestua som opprinnelig sto på prestegårdstunet, ble i 1918 flyttet til ca. 100 m nord for 
tunet. Denne bygningen er fredet. 

 
Figur 28: Alstadhaug kirke ligger dominerende til i et ellers flott kulturlandskap. Foto: Johanne Ranvik. 

 
 

http://norske-kirkebygg.origo.no/-/image/show/1684801_olvishaugen
http://norske-kirkebygg.origo.no/-/image/show/1684801_olvishaugen
http://gethashtags.com/photo/1162875575089938814_1431098503
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Verdivurdering: 
Det finnes her innen et forholdsvis lite område flere kulturminner som tilsammen gir et 
mangfoldig kulturmiljø og som ligger i et rikt og dominerende landskap. Det er først og 
fremst kirken og gravhaugen som dominerer dette kulturmiljøet, men området inneholder 
også mange andre verdifulle elementer. Området viser videre en stor tidsdybde med 
Olveshaugen og kirken tett sammen. Dette forteller oss noe om overgangen fra en religion til 
en annen. Kjerneområdet er omkranset av et storslagent jordbruksområde som gjør at 
kulturminnene i stor grad kan framtre i sine opprinnelige omgivelser. 

Dette kulturmiljøet har store landskapskvaliteter, og som er eksponert for et meget stort 
område. Høyden med gravhaugene, middelalderkirken, prestegården, Ammestuen og 
kirkegården utgjør et sjeldent vakkert område med historisk sus. Bjørkeallèen og de store 
edellauvtrærne gir det hele en grønn ramme. Nye veiføringer og et industriområde/sagbruk 
like i nærheten er en trussel for opplevelsen av kulturmiljøet og en ytterligere utbygging i 
nærheten vil kunne true kulturmiljøet sin autentisitet ytterligere.  
Verdi: Stor 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Type Enkeltminner 
114584 Automatisk fredet Gravminne  
114593 Automatisk fredet Gravminne  
114595 Automatisk fredet Gravminne  
119730 Opphevet fredning Gårdstun  
134581 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 13 
136035 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
149528 Fjernet Bosetning-aktivitetsområde  
17050 Automatisk fredet Gravfelt 2 
37046 Automatisk fredet Gravminne  
37049 Automatisk fredet Gravminne  
46634 Automatisk fredet Gravfelt 5 
56112 Automatisk fredet Gravminne  
56113 Uavklart Funnsted  
56405 Automatisk fredet Gravminne  
67354 Automatisk fredet Gravminne  
67356 Automatisk fredet Gravminne  
73454 Automatisk fredet Gravfelt  
7655 Automatisk fredet Gravminne 2 
83770 Automatisk fredet Kirkested 2 
87393 Vedtaksfredet Prestegård  

 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

63 
 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering i følge 

Braarkiv 
1719-0004-015 17/1 Eide Vinkjeller Ja 1800-tallet 
1719-0004-001 17/2 Marienborg Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0004-006 17/3 Eidesøra Driftsbygning Ja Ikke spesifisert 

1719-0004-003 17/5 
Prestsve 
nedre 

Våningshus Ja 
1700-tall, 
3.kvartal 

1719-0004-011 17/42 Rendsborg Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0004-022 19/17 
Bjerken 
østre 

Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0004-009 19/94 Alstadhaug Våningshus Ja 1700-tallet 

1719-0004-008 20/6 
Bjerken 
vestre 

Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0006-016 22/45 
Jonsborg 

nedre 
Våningshus Ja 

1800-tall, 
2.kvartal 

 

Kulturmiljø 20: «Børresenhuset» 
Beskrivelse: 
Romene kom trolig til Norden allerede på 1500-tallet og den vanlige betegnelsen på folket 
da var tatere. I dag er bruken av tater omdiskutert og den offisielle betegnelsen for denne 
folkegruppen er nå rom.  

Rom har gjennom nesten hele sin historie vært utsatt for slaveri, forfølgelse, hat og 
frihetsberøvelse. Ulike assimileringstiltak har oppgjennom tiden blitt satt i verk for å hindre 
romene i å leve ut sin nomadiske livsform. Først i 1998 ble rom anerkjent som en nasjonal 
minoritet i Norge og norsk sigøynerpolitikk har ikke vært en solskinnshistorie:  

«I flere hundre år har de reisende blitt diskriminert. Den norske staten godtok ikke at en 
gruppe mennesker skulle reise rundt uten fast bosted. På midten av 1800-tallet ønsket den 
norske staten å være en nasjon med en felles kultur og ett språk. Da ble det enda 
vanskeligere for de reisende å leve i Norge. 

Fra rundt 1900 ble mange av barna til romafolket sendt på barnehjem. Mange familier ble 
sendt til Svanviken arbeidskoloni. Der skulle de lære seg å bli bofaste. Det var Norsk Misjon 
blant hjemløse som gjennomførte disse tiltakene mot de reisende. Helt fram til 1989 ble 
mange barn tatt fra foreldrene. 

Mye av romanifolkets kultur, språk og historie er gått tapt som følge av de harde tiltakene 
mot dem.» (hentet fra http://batreisende.no/)  

http://batreisende.no/
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Figur 29: Børresenhuset slik det oppleves fra dagens E6. Foto hentet fra google maps. 

Ved Gråmyra i Skogn ligger boligen Solheim, også kalt «Børresenhuset». Både Levanger 
Museum, Norsk kulturråd og Nord-Trøndelag fylkeskommune har arbeidet med bevaring og 
erverv av dette huset da det er en tidskapsel som viser at ikke alle reisende var like fattige 
og stakkarslige som mytene skal ha det til. Konservator Olav L’Orange i Nord-Trøndelag 
fylkeskommune har tidligere uttalt at denne eiendommen er helt unik i landssammenheng 
«Det er nesten som å komme inn i en annen verden når en går inn døra. Her er alt som i 
virkeligheten da boligen var i bruk.» Huset skal ha blitt bebodd av romslekt så lenge det har 
stått de siste 100årene og de siste beboerne hadde ønske om at hjemmet deres skulle en del 
av deres historie.   

Verdivurdering: 
«Børresenhuset» gir et sjeldent innblikk i hvordan noen av våre minoritetsinnbyggere har 
hatt det i sin hverdag og i en av våre mer skyggefulle sider av historien innehar et slikt 
kulturminne både stor verne- og formidlingsverdi. Boligen omkranses av bjørketrær som er 
en viktig del av den helhetlige verneverdien som kulturminnet har. «Børresenhuset» 
uttrykker livsinnholdet til en gruppe mennesker som ikke har noen særlig grunn til å stole på 
majoritetsnordmannen og autoritetene. Det har derfor ikke lykkes vernemyndighetene å få til 
et vern av eiendommen likevel fikk Levanger museum kjøpe eiendommen i år 2000. Fortsatt 
innehar ikke eiendommen noe formelt vern, men verneverdien av et slikt kulturminne er høy: 
Det representerer et vitenskapelig kildemateriale og er viktig for nålevende og kommende 
generasjoners kulturforståelse og identitet. Dette er viktig for majoritetsbefolkningen, men 
enda mer vesentlig for en minoritet som romene som i så mange år har blitt frarøvet retten 
til å utøve sin egen kultur. I dag er vern av kulturminner tilknyttet nasjonale minoriteter en 
prioritert statlig oppgave. Eiendommen er likevel noe forringet ette siste utbygging av E6.  
Verdi: Stor 
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Delstrekning Levanger 

 
Figur 30: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV. 

Kulturmiljø 21: Gilstadlia 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere gravminner og et område som viser stor tetthet av 
bosetningsspor. Miljøet er preget av dyrkamark med høyereliggende åskammer som er 
skogbevokste. På disse høydedragene finnes gravminnene som består av både gravrøyser og 
gravhauger. Ved Djupdalen er det på et mindre område påvist blant annet en ringgrøft, en 
flatmarksgrav, dyrkingslag, ardspor og flere stolpehull og kokegroper. Dette illustrer 
hvordan fortidig bosetning ofte kan finnes i nærheten av gravminnene fra samme periode. 

Miljøet inneholder ingen SEFRAK-registrerte bygninger. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger forholdsvis uberørt i landskapet, men områdene rundt er alle preget av 
moderne utbygginger som veg, boligfelt og industri. Gravminnene ligger alle typisk plassert i 
landskapet og samlet sett viser de arkeologiske sporene bruk av dette området i lengere tid. 
Spesielt kulturminnet oppe i Djupdalen vitner om en trefaset bruk med dyrking, bosetning 
og gravlegginger. Kulturmiljøet har både stor kunnskaps- og formidlingsverdi.  
Verdi: Middels  
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Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
56110 Automatisk fredet Gravminne  
73639 Automatisk fredet Gravminne  
159019 Fjernet Dyrkingsspor  
73640 Automatisk fredet Gravfelt 4 
160064 Automatisk fredet Bosetningsspor 37 
26872 Automatisk fredet Gravminne  
60271 Automatisk fredet Gravfelt 2 
36789 Automatisk fredet Gravfelt 2 
36785 Uavklart Gravminne  

 

Kulturmiljø 22: Kjølåsen-Koiadalen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av fire bebygde tunområder som ligger langs sørøstsiden av Koiadalen. 
Flere av byggene er reist før 1900 og et stabbur er eldre enn 1850. Eldre flyfoto viser at 
området tidligere har vært mer oppdyrket enn det som er tilfellet i dag. Det er ingen kjente 
fornminner på gårdene. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med skog o dyrka mark rundt. Ingen av gårdstunene har 
den karakteristiske firkantformen eller består av flere eldre komponenter som kan fortelle 
om hvordan gårdsdriften var organisert lengre tilbake i tid. Miljøet har derfor begrenset 
kulturhistorisk verdi og opplevelses- og kunnskapsverdien er lav. 
Verdi: Liten 

 

 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering i 

følge Braarkiv 

1719-0026-014 313/36 Norum Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0026-015 313/36 Norum Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0026-016 310/2 Nordmark Stabbur Ja 1800-tallet 

1719-0026-017 310/33 Korsveien Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0026-018 310/33 Korsveien Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

67 
 

Kulturmiljø 23: Halsan 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av Halstein bygdeborg, fleire gravminner og SEFRAK-registrerte 
gårdstun.  

Bygdeborger kjennetegnes ved at de ligger på markerte topper eller høydedrag i terrenget 
der adkomsten kan sperres av ved hjelp av en kombinasjon av naturlige hindringer, slik som 
bratt terreng, og kunstige hindringer slik som voller og murer. De er som regel laget av stein 
eller jord og sand, men trepalisader har også vært brukt. Halstein er en av Midt-Norges 
største bygdeborger og ligger ulikt andre borger plassert midt i bygda. Borgen har på 
enkelte steder hatt doble forsvarsverk og ved inngangen er det hele tre murer med 
imponerende dimensjoner (se Figur 31). Disse fremstår i dag som voller i terrenget og en 
undersøkelse i 1996 viser at muren i dagens sammenraste tilstand måler ca. åtte meter i 
bredden og over tre meter i høyden. Da borgen ble bygget kan disse murene ha vært så høye 
som fem-seks meter. Funn av treverk i muren tyder også på at det har vært et palisadeverk 
på toppen. Denne borgen har i sin tid derfor vært vanskelig å innta. Det har åpenbart ikke 
hindret fiender i å likevel forsøke: hele 12 brannlag er identifisert i den sammenraste muren. 

 
Figur 31: Illustrasjon av Halstein bygdeborg laget av Raymond Sauvage. Rød prikk markerer plassering 
av gravrøysen og de hvite rektanglene svarer til søkesjaktene som ble gravd i borgen. De grå firkantene 
er prøvestikk. Inngangen til borgen har mest trolig vært i vestre del. Hentet fra Ingrid Ystgaards 
artikkel om bygdeborgen i boka Levangerhistorier (2013). 

Dateringene viser at borgen har vært i bruk fra førromersk jernalder gjennom romertid og 
folkevandringstid. Halstein bygdeborg ligger ellers godt plassert mellom to viktige sentra; 
Gjeite som trolig var maktsenter i området gjennom eldre- og yngre jernalder og Alstadhaug 
som var maktsenter gjennom hele jernalder og godt inn i middelalderen (se omtale for 
kulturmiljø 19 og 25).  
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Innenfor bygdeborgens murer er det også gjort funn som tyder på at borgen har vært bosatt 
i folkevandringstid; blant annet har førsteklasses mat blitt fortært og et menneske har blitt 
gravlagt i en gravrøys. En myr på området tyder også på at det har vært et lite tjern og 
tilgang til ferskvann her. Anlegget dekker trolig et areal på over 17 000m2.      

 
Figur 32: Bygdeborgen ses tronende midt i bildet. I dag er denne omkranset av både bebyggelse, veg 
og jordbruksjord. Foto: Johanne Ranvik. 

Halsan har til langt bakover i tid bestått av to gårder: østre og vestre. Til her har det også 
tilhørt flere husmenn som hadde tilhold i utkanten av den dyrka jorda. Våningshuset på 
Halsan nordre skal ha blitt bygd etter avtale med sorenskriver Steen en gang før 1865. I 
1865 står det at sorenskriver Steen bor i dette huset sammen med sin kone, deres fire barn 
og fem tjenere og to kontorbetjenter. Gården har dermed huset fornemme beboere. 

Halsan søndre har flere bygninger med høy egenalder og tunet innehar den karakteristiske 
firkantformen med stabbur, trønderlån kårstue og fjøs. Sistnevnte er bygd i senere tid. 

 
Figur 33: Gårdstunet med eldre bygninger på Halsan søndre. Her ses både trønderlån, stabbur og 
kårbolig. Bilde er hentet fra Google maps. 

Verdivurdering: 
Bygdeborger er av en slik kulturminnetype at de sjelden kommer i konflikt med 
utbyggingstiltak og det er derfor gjennomført få arkeologiske undersøkelser på disse. Vår 
kunnskap om disse monumentale kulturminnene er derfor langt mindre enn om samtidige 
graver og bosetning. Halsan er derimot en av borgene i Midt-Norge som er best undersøkt 
og resultatene av disse tyder på at det er snakk om en befestet gård fra folkevandringstiden. 
Trolig ble borgen bygget av en samfunnselite som hadde behov for å beskytte sine 
interesser mot rivaliserende grupper. Halsan er derfor en viktig brikke i vår forståelse av 
folkevandringstidens politiske, økonomiske og militære omveltninger i Midt-Norge. Trolig er 
det samme samfunnselite som kan ha hatt vekselvise allianseforhold og motsetningsforhold 
til hverandre gjennom den turbulente eldre jernalderen som har hatt tilhold ved Alstadhaug 
og Gjeite.  
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Bygdeborgens plassering med åpne siktelinjer og uberørte nærområde er viktig for 
forståelsen av dette kulturminnet. Området er allerede preget av flere større og moderne 
utbygninger på nesten alle kanter og er således sårbart for flere større og nære inngrep. 
Nesten alle de gårdstunene som har registrerte SEFRAK-bygninger innehar den 
karakteristiske firkantformen. Tunet ved eksisterende E6 er allerede en del forringet på 
grunn av nærhet til denne ferdselsåren, men har ellers autentisk preg med dyrka mark på de 
andre kantene.  
 
Samlet sett har dette kulturmiljøet svært stort kunnskaps- og formidlingsverdi, til tross for 
den forringende effekten eksisterende E6 og kryssløsningen på denne har på miljøet. Det 
understrekes at sammenhengen og nærheten til kulturmiljøene Alstadhaug og Gjeite er 
viktige for den totale forståelsen og tolkningen av hele denne delstrekningen som et større 
samlet kulturmiljø.  
Verdi: Stor 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
6911 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
36359 Automatisk fredet Forsvarsanlegg 1 
67350 Automatisk fredet Gravminne 4 
64030 Automatisk fredet Gravfelt  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering i 

følge Braarkiv 

1719-0026-002 313/2 Halsan nordre Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0026-003 313/2 Halsan nordre Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0026-005 313/1 Halsan søndre Våningshus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1719-0026-006 313/1 Halsan søndre Stabbur Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1719-0026-007 313/1 Halsan søndre Kårstue Ja 1800-tallet 

1719-0026-008 312/1 Halsan østre Våningshus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1719-0026-009 312/1 Halsan østre Stabbur Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1719-0026-012 313/4 Formoen Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 
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1719-0026-013 313/4 Formoen Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0026-019 313/34 Ly Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0026-020 313/34 Ly Stabbur Ja 1800-tallet 
 

Kulturmiljø 24: Levanger 
Beskrivelse: 
De første beretningene som omtaler Levanger er fra 1000-tallet. Gjennom middelalderen 
grodde stedet fram som handels- og kirkested, og Levanger som årlig markedsplass blir 
først nevnt i 1473. Levanger er knutepunktet for handel mellom Trondheim, Nordland, 
Innherred og Sverige. Med en god og naturlig isfri havn var det naturlig å legge veien fra 
Jämtland inn mot Levanger. Levanger ble kjøpstad i 1836 og i 1846 brant byen og ble helt 
ødelagt. Den første bygningsloven fra 1845 ga videre planformen og dimensjoneringen av 
gater og kvartaler ved gjenreisningen. Levanger er spesielt interessant fordi det ble den 
første by oppbygd etter denne loven.  

I 1897 brant byen nok en gang, og tidspress i en oppgangsperiode satte fart i 
gjenreisningen. Byen ble nå gjenoppbygd etter en bygningslov fra året før. Endrede 
planidealer bidro til at byen etter gjenreisningen fikk et gatenett hvor enkelte gater sto fram 
som mer betydningsfulle enn andre, i motsetning til løsningene fra 1845 som hadde et 
udifferensiert gatenett med lukket kvartalsbebyggelse.  

Murtvangen i 1904 førte med seg en ny hustype; den frittliggende villaen i sveitserstil med 
bindigsverksteknikk med tilhørende hage. I denne perioden kom det også flere staselige 
stilkopierende murbygninger i sentrumsområdet. Arkitekturen her er hovedsakelig fra 
perioden 1897 til ca. 1945. Sentrum er ellers omkranset av fredet/verneverdig bebyggelse 
på Mo, Brusve og Røstad.  

 
Figur 34: Bilde fra Levanger sentrum hentet fra NB!registeret: http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=99 

http://nb.ra.no/nb/by.jsf?id=99
http://nb-ressurser.ra.no/nib_ressurser/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Levanger/SNC12002.JPG
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De arkeologiske kulturlagene som er bevart i sentrum av Levanger er en viktig kilde til vår 
viten om stedets utvikling. Disse viser at urbaniseringstendenser finnes i området i mer enn 
1000 år fra gård/kirkested til strandsted, tettsted og til slutt kjøpstad. Spesielt fra 1500-
tallet til 1800-tallet finnes en stor dynamikk i utviklingen av strandsteder, handelssteder, 
tettsteder og byer i Norge, og det er glidende overgang mellom «land» og «by» med mange 
overgangsformer. Kulturlagene yngre enn 1536 har ikke noe formelt vern i dagens situasjon. 
Vår forståelse av Levangers historie og utvikling vil ha et stort hull, dersom ikke kulturlagene 
i sentrum blir bevart, og det er derfor viktig å sikre dem som kilde.  

Verdivurdering: 
Formålet med fredningen av Levanger som kulturmiljø er å sikre og bevare et bymiljø av 
nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på 
byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Spesielt gjelder dette det sammenhengende lave 
trehusmiljøet fra perioden fra 1896 frem til murtvangloven av 1904.  
 
De største kulturminneverdiene i Levanger knytter seg til byutviklingshistorien fordi den 
gjenspeiler bygningslovgivning og byggeskikk over tid. Byen er en ”pionerby” når det gjelder 
bygningslovene av 1845 og 1896, og er en av de få helhetlige bebyggelsene i Norge fra den 
korte bygningsperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904. Byplan 
sammen med den helhetlige bebyggelsen fra perioden 1896-1904 representerer et 
arkitektonisk og byplanmessig kulturminne av nasjonal verdi. Det ligger også store 
kunnskapsverdier bevart i de middelalderske og etter-reformatoriske kulturlagene som 
finnes under dagens bebyggelse i sentrum.  
Verdi: Stor 

                                                                         

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
100601 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  

127161 Midlertidig fredet Boligeiendom 2 
141588 Fredningssak pågår Områdefredning 4 
148704 Statlig listeført Humanitær institusjon  

179337 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  

84295 Sammensatt Kirkested 5 
87417 Vedtaksfredet Embetsgård-embetsbolig  

87418 Sammensatt Gårdstun 2 
87658 Vedtaksfredet Jernbaneanlegg  

22 Fredningssak pågår Kulturmiljø Levanger sentrum  
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SEFRAK-registrerte bygg1 
ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
1719-0025-007 275/6 Alleenborg Våningshus Ja 
1719-0025-008 275/8 Nyborg Bolighus Nei 
1719-0025-001 275/9 Brusve nedre Stabbur Ja 
1719-0025-005 275/10 Brusve øvre Masstu Nei 
1719-0025-006 275/50 Kristineborg nedre Bolighus Nei 
1719-0025-004 275/153 Brusve nedre Våningshus Nei 
1719-0025-003 275/569 Brusve nedre Uthus Ja 
1719-0025-018 314/1 Mo Våningshus II Ja 
1719-0025-019 314/1 Mo Stabbur Ja 
1719-0001-001 315/219 Levanger lærerskole Lærerskole Nei 
1719-0001-002 315/328 Levanger lærerskole Rektorbolig Nei 

 

Kulturmiljø 25: Gjeite 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere SEFRAK-registrerte bygg tilhørende gården Gjeite og flere 
automatisk fredete kulturminner i form av blant annet gravfelt, gravminner og bergkunst. O. 
Rygh mener gårdsnavnet Gjeite svarer til den høye og skarpe høyderyggen som gården 
ligger på. 

 
Figur 35: Den vestlige delen av gravfeltet på Gjeite. Gravhaugene tegner seg tydelig mot horisonten og 
kulturmiljøet er fint skjøttet. Foto: Johanne Ranvik. 

Gravfeltet på Gjeite utgjør et av de største gravfeltene i Innherred. Gravfeltet ble først 
systematisk registrert i begynnelsen av 1920-årene av Vitenskapsmuseet. Det ble da 
registrert 38 gravhauger, men trolig har det opprinnelig vært ennå flere. Gravfunn fra disse 
og fra flatmarksgravene som ligger mellom dem representerer noen av de rikeste vi kjenner 
til fra Trøndelag. På 200-tallet etter Kristus ble en meget velstående kvinne gravlagt i dette 
gravfeltet. Hun ble hauglagt i et tømret kammer og var ikke kremert, noe som brøt med den 
generelle gravskikken på denne tiden. Haugen som til slutt ble reist over kvinnen var en av 
                                                
1 SEFRAK-registrerte bygninger som ligger innenfor NB!-registrerets avgrensning av 
Levanger by er ikke listet opp her. 8 bygninger er meldepliktige og ca. 135 er eldre enn 
1900. 
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de største haugene som i dag finnes på gravfeltet på Gjeite. Gravgodset bestod blant annet 
av en romersk bronsekjel av sjelden type og med sølvbelagt hank, trolig fremstilt i Caputa i 
Sør-Italia, et bronsefat, et usedvanlig fat i keramikk, to gullringer, en rosettfibel - 
draktspenne i bronse – og diverse tekstiler med border i forskjellige farger. I tillegg ble det 
funnet en øse og sil i bronse. Disse blir gjerne satt i forbindelse med vindrikking og sammen 
med bronsekjeler, fat og glass er dette vanlige funn i germanske høystatusgraver i eldre 
jernalder. De fleste av disse er fra utenfor Norges grenser. Selv om graven ble åpnet av 
vitenskapsmenn skjedde dette i 1868 og mye informasjon hat gått tapat ettersom datidens 
fokus var på gjenstandene og ikke så mye på informasjonen som er å hente fra konteksten. 

Miljøet inneholder også to større steiner med skålgroper og en større, jordfast steinblokk 
nord for gårdstunet på Gjeite med båtfigurer sammen med to større stein med skålgroper. 
Dette vitner om bruk av området helt tilbake i bronsealderen.   

 
Figur 36: Gravfunn fra en kvinnegrav fra 200-tallet e.kr. på Gjeite bestående av sil av bronse, stettefat 
av bronse og en bronsekjele. Dette er romerske importvarer og var på ingen måte i hvermannseie. 
Drikkeglasset er fra et eldre jernalders gravfunn på Salthammer (Kulturmiljø 29: Salthammar-
Hypphaugen). Foto hentet fra Universitetsmuseenes fotoportal. Fotograf: Fredriksen.  

Veridvurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt. Gravfeltet på Gjeite vitner om 
stor rikdom og aktivitet i området i eldre jernalder. Rike jordbruksressurser, 
jernvinneaktivitet og overskudd fra fangst og storviltjakt i fjellet har sammen med inntekt fra 
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handel og plyndringstokter gitt det øverste samfunnssjiktet her et solid maktgrunnlag. Dette 
reflekteres også i kulturmiljøene Halsan og Alstadhaug. Utover i vikingtid flyttes denne 
ledelsen ut til jarlene på Lade lenger ut i fjorden.  

Selv om de fleste gravhaugene i dag vitner om plyndring/tidligere undersøkelser har 
gravfeltet både høy formidlings- og kunnskapsverdi. Tilstedeværelse av bergkunst vitner 
også om at området har bruk med en større tidsdybde. Plasseringa av gravfeltet oppe på 
denne høgda er lett å forstå – utsikten er upåklagelig til alle kanter så her vil en kunne ha 
full kontroll på aktivitet i nærområdet og på sjøen. «Nei, det var nok uråd å koma uventa på 
Geitnesbonden», står det i bygdeboka.  Tunet innehar enda en viss firkantform.  
Verdi: Middels/stor 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
26006 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
6928 Automatisk fredet Bergkunst 2 
45969 Automatisk fredet Gravfelt 34 (11gravhauger fjernet) 
16316 Automatisk fredet Bergkunst  
63890 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
63891 Uavklart Funnsted  
26005 Automatisk fredet Gravminne  
222040 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 2 
55684 Automatisk fredet Gravfelt 4 
73116 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1719-0032-031 276/2 Gjeite østre Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0032-032 276/2 Gjeite østre Låve Ja 1800-tallet 
1719-0032-033 276/2 Gjeite østre Stabbur Ja 1800-tallet 
1719-0032-034 276/171 Gjeite Garasje  Ja 1800-tallet 
1719-0032-058 276/4 Gjeite vestre Stabbur Ja 1800-tallet 

 

Kulturmiljø 26: Heir 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere SEFRAK-registrerte bygg, fire gravfelt og en lokalitet med 
bergkunst. Kulturmiljøet strekker seg langs et høydedrag i terrenget og er fint omkranset av 
jordbruksland.  Gravminnene består av både røyser og hauger der de fleste har moderne 
forstyrrelser og bærer preg av gjengroing. Det er også gjort løsfunn av økser fra yngre 
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steinalder i området og oppe ved Granaunet er det et bergkunstfelt med motiver tilhørende 
bronsealderen.  

  
Figur 37: Funn av ulike typer økser fra kulturmiljøet Heir. Til venstre: Skafthullsøks fra yngre steinalder. 
Til høyre: skjeggøks fra Merovingertid. Funnet på "Hegghaugen" nord for husene på Heir. Foto: Ole 
Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

Verdivurdering: 
Ingen av gårdstunene har den opprinnelige firkantformen intakt og miljøet har dermed 
begrenset kulturhistorisk verdi. Gravminnene ligger fint lesbart i terrenget og innehar både 
hør kunnskaps- og formidlingsverdi til tross for at flere av disse er forstyrret i nyere tid med 
graving, rydningsstien og traktorkjøring.    
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
55682 Automatisk fredet Gravfelt 5 
55681 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
45963 Automatisk fredet Gravfelt 4 
45966 Automatisk fredet Gravfelt 2 
26002 Automatisk fredet Gravfelt 7 
123152 Automatisk fredet Bergkunst  
45965 Uavklart Funnsted  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1719-0032-024 279/1 Heir vestre Smie Ja 1800-tallet 
1719-0032-025 279/1 Heir vestre Driftsbygning Ja 1700-tallet 

1719-0032-020 279/9 Haugan Våningshus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1719-0032-021 279/9 Haugan Fjøs Ja 1800-tallet 
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1719-0032-022 279/9 Haugan Stabbur Ja 1800-tallet 

1719-0032-017 280/2 Gran øvre Våningshus Ja 
1700-tall, 
2.kvartal 

 

Delstrekning Rinnleiret 

 
Figur 38: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV. 

Kulturmiljø 27: Haugskott og Grevskott  
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av de tre gårdstunene Haugskott og Grevskott. Tunet til Grevskott skal 
tidligere ha vært plassert et annet stad og ble trolig flyttet til nåværende plassering etter at 
gården ble delt i 1833.  

Det er ingen kjente fornminner på gården. 

 
Figur 39: Flyfoto som viser Haugskott og de to Grevskott tunene i 1965. Haugskott lengst til venstre. 
Alle de tre våningshusene ser ut til å ha hatt fine hager i front. De røde trekantene viser hvilke hus som 
er SEFRAK-registrerte. Bildet er hentet fra GisLink. 
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Verdivurdering: 
Haugskott innehar ennå den karakteristiske firkanttunformen mens Grevskottunene bare til 
en viss grad har dette. Gårdene ligger fint omkranset av jordbruksland og ligger idyllisk til i 
et ellers vakkert jordbrukslandskap. Begge de SEFRAK-registrerte våningshusene på 
Grevskottunene skal være sekundert flyttet til nåværende plassering. Miljøet har middels 
kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1719-0028-002 259/1 Grevskott Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0028-003 259/3 
Grevskott 

søndre 
Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0028-004 260/8 Haugskott Våningshus Ja 1800-tallet 
 

Kulturmiljø 28: Mula-Kleivåsen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av ett gravfelt og fem gravminner som mer eller mindre ligger som 
perler på en snor langs et høydedrag sør for dagens E6 som går gjennom Mulelia. De fleste 
gravminnene ser ut for å ha moderne forstyrrelser av en eller annen form og gravminnet 
nærmest gårdstunet har en flaggstang plassert i sentrum. Det SEFRAK-registrerte 
våningshuset skal opprinnelig være flyttet hit fra Verdal. 

 
Figur 40: Flyfoto over kulturmiljøet. Gravminnene ligger som perler på en snor med gårdstunet plassert 
midt i. Dagens E6 og jernbanen slynger seg i dalsøkket rett nord for åsen som kulturmiljøet ligger på. 
Bildet er hentet fra GisLink. 
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Verdivurdering: 
To av gravminnene er usikre som fornminner og kan være naturdannelser, men dette er ikke 
undersøkt nærmere. Alle gravminnene ligger fint på et høydedrag og alle innehar høy 
kunnskaps- og formidlingsverdi. Gårdstunet innehar ikke lenger den karakteristiske 
firkantformen og mye moderne utbygging i nærområdet forringer også helhetsinntrykket 
noe. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
16723 Automatisk fredet Gravminne  
7349 Automatisk fredet Gravfelt 2 
73600 Automatisk fredet Gravminne  
36748 Automatisk fredet Gravminne  
46348 Automatisk fredet Gravminne  
66992 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1719-0028-006 262/1 Mule  Masstu Ja 1800-tallet 

1719-0028-007 262/1 Mule Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

 

Kulturmiljø 29: Salthammar-Hypphaugen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljø bestående av gårdstun, flere gravminner og en gammel hulveg. De to gårdene 
Salthammer øvre og Salthammer nedre ligger pent og fritt til på Salthammaren. Området har 
god utsikt over Rinnleira, indre del av fjorden og nedre del av Verdalen mot Verdalsøra. Alle 
husene på Salthammer nedre brann ned på 1950-talet.  

Gårdene her er nært knyttet opp mot områdets militærhistorie da det før 1898 ikke var plass 
til mer enn omtrent 100mann og hester på selve ekserserplassen Rinnleiret. Gårdene rundt 
måtte da kunne innkvartere både soldater og hestene deres når det var militære samlinger 
på Rinnleiret. Dette førte med seg en del endringer i livsførsel for de fastboende som nå 
måtte gjøre plass til både soldater og hetser. En bonde skal også ha reist en egen 
sommerstue for soldater og en stall for militærhester. De lokale fikk noe betalt i tillegg til at 
de fritt fikk benytte seg av frau fra hestene til å kompostere og gjødsle jorda med. De 
fastboende fikk også fritt benytte seg av mat som ble igjen etter soldatene og fra 
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Salthammer har det blitt fortalt at det var stor stas med disse måltidene da de både var 
bedre og annerledes kost enn de brukte å ha i den daglige kosten.    

 
Figur 41: Deler av kulturmiljøet ved Salthammar. Bygningene på gbnr. 256/8 ses til venstre i bildet. 
Kulturmiljøet er fint skjøttet og lett lesbart. Foto: Johanne Ranvik.  

Salthammer peker seg også ut med rike enkeltfunn fra eldre jernalder og kulturmiljøet har 
14 gravminner. De fleste bærer preg av moderne påvirkning og plyndring. I området er det 
også spor etter en eldre ferdselsåre i form av en hulveg. Typen funn og mengden gravminner 
tyder på at innflytelsesrike personer har hatt tilholdssted her i tidligere tider. I ett av 
gravminnene er det blant annet funnet et romersk glass fra eldre jernalder (Se Figur 36). 
Muligens ser vi her allianser og gavegiving mellom storfolket på Gjeite og storbonden på 
Salthammar?    

 

Figur 42: Gravfunn fra Salthammer: Gullring 
(fra Askeladden ID 3675. Foto: Ole Bjørn 
Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet.  

 

 

 

Figur 43: Gravfunn fra Salthammer: En 
ufullstendig oval, skålformet spenne av bronse 
(Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU). Illustrasjon 
av hvordan spennen har sett ut er vist over: 
Typen R.647 (bildet er hentet fra Norske 
Oldsager).

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt og er godt skjøttet. Det viser stor 
og variert tidsdybde og totalt sett har miljøet både høy formidlings- og kunnskapsverdi. 
Kulturmiljøet er likevel ikke uberørt av moderne aktivitet: blant annet er et gravminne rett 
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øst for tunet på gbnr. 256/8 har blitt gravd til bunns og krateret ble brukt som 
skytterstilling under andre verdenskrig. Kulturmiljøet har ellers vært nært knyttet til den 
militære virksomheten ved Rinnleiret. Ingen av gårdstunene innehar den opprinnelige 
firkantformen og de fleste bygg er reist i nyere tid.   
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
66998 Automatisk fredet Veganlegg  
66997 Automatisk fredet Gravfelt 2 
66996 Automatisk fredet Gravfelt 5 
56084 Automatisk fredet Gravminne  
26832 Automatisk fredet Gravminne  
36752 Automatisk fredet Gravfelt 2 
36751 Automatisk fredet Gravminne  
73604 Automatisk fredet Gravminne  
73605 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1719-0029-003 256/8 Salthammer øvre Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0029-004 256/8 Salthammer øvre Stabbur Ja 1800-tallet 

 

Kulturmiljø 30: Rinnan-Hallan 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere ulike automatisk fredete kulturminner. Rett ved Rindsem mølle 
ligger et større gravfelt bestående av minst 9 gravminner der de fleste av disse er noe uklart 
markert. Dette henger nok sammen med at de fleste er plyndret og raserte. Fra gravfeltet er 
det fra begynnelsen av 1900-tallet kjent funn av glassperler, bryne, to ljåblader i jern, en 
spydspiss og mye brente bein.  

Sentralt i kulturmiljøet ligger Hallan kirkested hvor eldste omtale av kirken er fra 1513. 
Dagens kirke ble begynt bygget i 1813 og står ca. 3.5km mot nordøst fra Hallan kirkested, 
på Vinne. Denne stod ferdig i 1817. Gammlekirka skulle nå tjene som bygdens kornmagasin, 
men brant dessverre ned i 1815. Kirkegården ved det gamle kirkestedet ble likevel fortsatt 
benyttet til gravlegginger helt frem til 1880. Det er ikke kjent noen prestebolig til denne 
eldste kirken, men det gamle gårdstunet har nok ligget i nærheten av kirken for det 
rapporteres om funn av mye kokstein i området rundt kirkegården. I nærområdet ligger også 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

81 
 

en del gravminner og en større samling av stolpehull og kokegroper som vitner om eldre 
bosetning i nærområdet.  

 
Figur 44: 2 Ljåblader i jern funnet ved utgraving av en røys ved Rindsem. Trolig fra yngre jernalder. 

Ljåbladene er akkurat like store og har helt samme form. Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU 
Vitenskapsmuseet. 

Kulturmiljøet inneholder også spor av et jernvinneanlegg: Det er på et relativt lite område 
påvist store mengder slagg. Området skal tidligere ha vært en myr og feltet med slagg har 
trolig ligget langs kanten av denne. 

Kulturmiljøet inneholder ingen SEFRAK-registrerte bygninger. 

Verdivurdering: 
Gravfeltet nede ved Rindsem mølle har allerede blitt en del forringet av det større 
industribygget her. Oppe ved Hallan gamle kirkested er det bygd et moderne gårdstun helt 
inntil den gamle kirkegården og gravminnene ellers i området er også påvirket av nyere tids 
bebyggelse. Både kunnskaps- og formidlingspotensialet er likevel tilstede. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminne 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
17140 Automatisk fredet Gravfelt 8 
63672 Automatisk fredet Gravfelt 14 
73444 Automatisk fredet Jernvinneanlegg  
63674 Automatisk fredet Gravminne  
46736 Automatisk fredet Gravfelt 7 
63673 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
177330 Uavklart Rydningsrøyslokalitet  
26760 Automatisk fredet Gravminne  
26761 Automatisk fredet Gravminne  
27109 Automatisk fredet Kirkested 3 
124437 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 12 
56398 Uavklart Funnsted  
7280 Uavklart Funnsted 3 
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Kulturmiljø 31: Rinnleiret 
Beskrivelse:  
Kulturmiljøet består av Rinnleiret militærleir som er forskriftsfredet etter §22a i 
Kulturminneloven. Dette er fredning av byggverk og anlegg i statens eie. Det er også 
utarbeidet en egen reguleringsplan for området fra 2007 som skal legge premisser for ny 
verdiskapning i en bevaringsverdig militærleir.   

Rinnleiret ble anlagt i forbindelse med oppbyggingen av Stjørdal- og Verdals befestninger 
for å møte trusselen fra svenskene i tiden før 1905. Leiren er strategisk plassert ved 
jernbanelinjen. Den opprinnelige kavallerileiren, gårdstunet på tidligere Svedjan gård, samt 
oppsynsmannsbolig/tidligere hovedhus på Lille Svedjan gård er interessante som et helhetlig 
anlegg knyttet til forsvarshistorien i Trøndelag, og har også en sterk lokalhistorisk posisjon. 
Rinnleiret har sannsynligvis vært brukt til øvingsområde for kavaleri helt fra 1600-tallet, 
men den første permanente leiren ble ikke etablert før på midten av 1800-tallet. 
Nordfjeldkse Dragonregimet (DR3) hadde fra 1894 sitt hovedkvarter her og fra da av startet 
stor utbygging av staller, verksteder og forlegningsbrakker. Da dragonregimet ble nedlagt i 
1995 stod de fleste av disse bygningene intakt, og Rinnleiret var en av de best bevarte 
kavalerileirene i Europa. Deler av den gamle leiren er derfor fredet.  

 
Figur 45: Flyfoto av Rinnleiert. Hentet fra nettstedet til de Værdalske befestninger. 

https://verdalskebefestninger.no/forsvarsverk-og-minnesmerker/rinnleiret/ 

Rinnleiret ligger i jordbruksmiljø, nær Rinnan stasjon som i dag er nedlagt. Et sidespor fører 
inn i leiren. Leirområdet som i stor grad er opparbeidet som grøntarealer og flere 
bjørkealléer, utgjør sammen med vegnettet landksapstrekk av stor miljømessig betydning. 
Til dette kommer et fonteneanlegg av nyere dato samt flere minnesmerker. Leirens eldste 
del danner etablissementets kjerne og framstår som en meget velregulert leir dominert av 
trehusbebyggelse. Den er symmetrisk bygget opp om en midtakse som opprinnelig utgjorde 
hovedatkomstveien til Rinnleiret. Anlegget er hierarkisk ordnet med stallene beliggende 
nederst i anlegget. Deretter følger mannskapsforlegninger, underoffisers- og 
offisersforlegninger, spisesal- og kjøkkenbygninger med mere. To tverrgående leirgater på 
tvers av hovedatkomstveien skiller de forskjellige funksjonstypene/bygningstypene fra 
hverandre. Den nyere bebyggelsen med bl. a. store verkstedbygg og flere tyskerbrakker 
ligger tilbaketrukket bak den eldre bygningsmassen, der særlig stall- og forlegningsbrakker 
dominerer bildet.  

https://verdalskebefestninger.no/forsvarsverk-og-minnesmerker/rinnleiret/
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Det store fôrmagasinet, som ligger ved jernbanesporet i utkanten av leiren, utgjør i likhet 
med det nærliggende telthuset viktige funksjonstyper knyttet til det eldste anlegget. Videre 
inngår gårdsanlegget (tidl. Svedjan gård) og oppsynsmannsboligen (tidl. hovedhus på Lille 
Svedjan) som integrerte deler av leiren. Dette illustrerer den tradisjonelle anleggsmåten for 
militærleire hvor man bebygger arealer som tidligere har vært opparbeidet til gårdsbruk. De 
sentrale delene av det opprinnelige anlegget er i behold. Graden av opprinnelighet i 
eksteriører og interiører framstår som sterkt varierende, men anlegget som helhet er ikke 
vesentlig forringet.  

 
Figur 46: Bilde som viser ekserserplassen på Rinnleiret. Det er usikkert hvilket årstall dette 
postkortbildet er fra. Bildet er hentet fra: http://www.woxholt-libris.no/postkort/rinnleiret.htm.  

Verdivurdering: 
Rinnleiret utgjør landets eldste og eneste godt bevarte kavallerileir hvor den opprinnelige 
hierarkiske oppbygningen og relativt intakte staller er i behold. Bygningsmassen danner 
sammen med de omkringliggende grøntarealer et kulturmiljø som i en nasjonal 
militærhistorisk og antikvarisk sammenheng er meget bevaringsverdig. Anlegget er også 
sjeldent i europeisk sammenheng som gjenværende kavallerileir i tre. 

Bortsett fra et telthus som ble flyttet til Stiklestad i 1988, står de fleste av de originale 
bygningene fortsatt. Bygningene er i de fleste tilfellene også i lite ombygd stand, i alt er det 
29 bygninger Riksantikvaren vil motsette seg rivning av. Dette gjør leiren til et meget 
verneverdig område. Det eldste telthuset er flyttet på museum, men det skader i liten grad 
helheten.  
Verdi: Stor 

 

http://www.woxholt-libris.no/postkort/rinnleiret.htm
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Freda kulturminner 
ID Art Funksjon Opprinnelig funksjon Byggeår 
94375 Lagerbygning MOB lager  Magasin/telthus 1895 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1899 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1899 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1899 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1899 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1899 
94375 Vognskjul Stall og vognskjul  1899 
94375 Internat-forlegning Befalsforlegning Stabskontor 1899 
94375 Internat-forlegning Befalsforlegning Offiserforlegning 1899 
94375 Internat-forlegning Befalsforlegning Offiserforlegning 1899 
94375 Internat-forlegning Befalsforlegning  1899 
94375 Internat-forlegning Befalsforlegning Mannskapsforlegning 1899 
94375 Lagerbygning Lager Mannskapsforlegning 1899 
94375 Internat-forlegning Mannskapsforlegning  1899 
94375 Internat-forlegning Mannskapsforlegning  1899 
94375 Kantine-kjøkken Befalsmesse Underoffisermesse 1899 
94375 Kantine-kjøkken Offisermesse  1899 
94375 Lagerbygning MOB lager i kjeller Fôrmagasin 1900 
94375 Lagerbygning Lager Stall 1895 
94375 Garasje Kaldgarasje m/lager Stall 1895 
94375 Museum-galleri UV-bygg, Museum Spisesal 1911 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1719-0029-008 253/15 Salthammer lille Våningshus Ja 1800-tallet 
 

Kulturmiljø 32: Røstad-Storbør-Skånes 
Beskrivelse: 
Det er registrert en rekke kulturminner på Skånes. Flere gravhauger og gravrøyser fra 
jernalder og bronsealder er blant annet å finne her. Det er også bergkunstlokaliteter mot 
nord på Skåneset. Videre vestover på Storbør og Røstad er det også registrert flere 
fornminner, de fleste i form av gravminner. Mot nord Børåsen og Høgkammen er det gjort 
funn som tyder på bruk av området også tilbake i steinalderen.  
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Figur 47: Til venstre: Båtøks funnet under uttak av sand fra sandtak på gårdsnummer 267, Storborg 
øvre. Båtøksen er vannrullet og bærer preg av å ha ligget under vann. Til høyre: Del av gravfunn fra 
gårdsnummer 268, Storborg nedre. Her avbildet 3 smykker i sølv med en avbildet hest med utstrakt 
tunge og omgripende hender. Rørformet hempe i enden. Det ble også funnet to skålformede spenner, 
flere perler og smykker. Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

Skånes er ellers et friluftsområde i Levanger kommune. Her finnes flere kulturminner fra 
nyere tid og fundamentene fra Skånes skanse er ennå synlige. Skansen ble bygget på midten 
av 1600-tallet. På Skånes Vestre er den eldste delen av våningshuset fra 1840-årene og et 
stabbur er fra 1850. Det er også en gammel kruttkjeller i driftsbygningen som trolig 
stammer fra Skansens brukstid. I tillegg finnes det rester etter ei vindmølle fra 1847. 

 
Figur 48: Kart av Skånes Skanse tegnet av Gab Cronsted i 1718. Bildet er hentet fra Wikipeda. 

Sør for Skånes gård ligger Trøa som er en godt bevart husmannsplass, gbnr. 263/23. 
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Verdivurdering: 
Kulturlandskapet er et karakteristisk åpent jordbrukslandskap som er representativt for 
denne delen av Trøndelag. Kulturmiljøet består av store og tradisjonelle gårdstun, vide 
kornåkre, alleer, beitebakker, skogslunder og strandsone. Kulturmiljøet inneholder en stor 
variasjon og mengde av ulike kulturminner og viser stor tidsdybde. Miljøet som helhet og 
enkeltminner som objekter har både høy formidlingsverdi og kunnskapsverdi og samlet sett 
innehar dette stor kulturhistorisk verdi. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

ID Vernestatus Art Enkeltminner 
73115 Automatisk fredet Gravfelt 3 
36749 Automatisk fredet Gravfelt 3 
7351 Automatisk fredet Gravfelt 14 
56077 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
66984 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
73119 Automatisk fredet Gravfelt 3 
26827 Automatisk fredet Gravfelt 5 
6930 Automatisk fredet Gravminne  
46346 Automatisk fredet Gravfelt 3 
56082 Automatisk fredet Gravfelt 4 
7343 Automatisk fredet Gravfelt 2 
16317 Automatisk fredet Gravfelt 2 
55686 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
63893 Automatisk fredet Gravfelt 3 
46349 Automatisk fredet Gravminne  
36744 Automatisk fredet Gravminne  
73596 Automatisk fredet Gravminne  
36745 Uavklart Forsvarsanlegg  
45970 Automatisk fredet Gravminne  
16318 Automatisk fredet Gravfelt 3 
6929 Automatisk fredet Gravminne  
26008 Automatisk fredet Gravfelt 3 
112840 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 3 
16719 Fjernet Gravfelt 3 
112841 Fjernet Gravminne  
140555 Automatisk fredet Gravminne  
36746 Fjernet Gravfelt 4 
16722 Fjernet Gravfelt 4 
36742 Uavklart Gravminne  
144695 Automatisk fredet Gravminne  
73117 Uavklart Funnsted  
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73114 Automatisk fredet Gravfelt 5 
26829 Uavklart Haug/Groplokalitet - 

ubestemt 
2 

26009 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
7347 Automatisk fredet Gravminne  
66994 Uavklart Bergkunst  
7350 Automatisk fredet Gravminne  

144169 Fjernet Bosetning-aktivitetsområde 6 
73599 Uavklart Gravminne  
66986 Uavklart Funnsted  
36747 Automatisk fredet Gravminne  
7344 Uavklart Funnsted  
26830 Uavklart Innskrift/ristning  
36741 Uavklart Funnsted  
16320 Automatisk fredet Gravminne  
16325 Uavklart Gravminne  
56081 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
7346 Uavklart Forsvarsanlegg  

110651 Automatisk fredet Bergkunst  
87419 Vedtaksfredet Gårdstun  
56078 Uavklart Annen arkeologisk lokalitet  
46350 Uavklart Funnsted  
16721 Automatisk fredet Gravfelt 2 
56083 Automatisk fredet Gravminne  
73601 Fjernet Funnsted  
73606 Uavklart Funnsted  
55688 Ikke fredet Avkreftet kulturminne  
73598 Uavklart Haug/Groplokalitet - 

ubestemt 
 

56080 Uavklart Funnsted  
36743 Uavklart Veganlegg  
16319 Automatisk fredet Gravminne  
36740 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
46347 Automatisk fredet Gravminne  
26831 Uavklart Forsvarsanlegg  
73597 Uavklart Funnsted  
55687 Automatisk fredet Gravminne  
66993 Uavklart Kullfremstillingsanlegg  
110650 Automatisk fredet Bergkunst  
66990 Automatisk fredet Gravminne  
7348 Automatisk fredet Gravminne  
56079 Automatisk fredet Gravminne  
16324 Uavklart Funnsted  
16326 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
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66987 Automatisk fredet Gravminne  
16720 Uavklart Gravminne  
55685 Automatisk fredet Gravminne  
219201 Fjernet Funnsted  
177275 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 2 
212550 Uavklart Funnsted  
219523 Fjernet Kokegroplokalitet  
175094 Forskriftsfredet Gårdsanlegg 3 
7345 Uavklart Funnsted  
16715 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1719-0025-011 273/10 
Innherreds 
barnehjem 

Barnehjem Nei 
1800-tallet, 

4.kvartal 

1719-0027-003 267/11 
Borgsøen 

nordre 
Våningshus Nei 

1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0027-004 267/5 Borgsøyen Våningshus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1719-0027-005 267/16 Skjærplassen Våningshus Ja 1700-tallet 

1719-0027-006 268/28 Borgsåsen Våningshus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1719-0027-007 267/1 Storborg øvre Våningshus Ja 
1700-tall, 
2.kvartal 

1719-0027-008 267/1 Storborg øvre Låve Ja 
1700-tall, 
2.kvartal 

1719-0027-009 268/2 
Storborg 
søndre 

Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0027-011 266/1 Sæter Fjøs Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0027-012 269/2 Thynæs nedre Våningshus Ja 
1700-tall, 
3.kvartal 

1719-0027-013 264/1 Østborg Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0027-014 264/1 Østborg 
Våningshus 
m/vognbu 

Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0027-015 264/1 Østborg Stabbur Ja 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0027-016 264/1 Østborg Fjøs/låve Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0027-017 262/35 Bjørkli 
Våningshus/ 
sommerhus 

Nei 
1900-tall, 
3.kvartal 

1719-0027-018 265/7 Sørholt Våningshus Ja 1800-tallet 
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1719-0027-019 263/23 Skåneslien Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0027-020 263/6 Skånes mellom Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0027-021 265/3 Rokne østre Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1719-0027-023 263/3 Skånes søndre Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1719-0027-024 264/11 Åsaunet øvre Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0027-026 263/1 Skånes vestre Våningshus Ja 1800-tallet 

1719-0027-025 263/2 Skånes skanse Våningshus Ja 
1600-tall, 
1.kvartal 

1719-0027-029 263/1 Skånes vestre Mølle Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1719-0032-002 274/1 Røstad nedre 
Fjøsrøkterbolig 

ved Røstad 
skole 

Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1719-0032-003 274/1 Røstad nedre 
Hovedbygning 

ved Røstad 
skole 

Ja 1800-tallet 

1719-0032-004 271/2 Søgstad nordre Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0032-005 271/2 Søgstad nordre Låve Ja 1700-tallet 
1719-0032-006 271/2 Søgstad nordre Stabbur Ja 1800-tallet 
1719-0032-007 272/1 Røstad øvre Våningshus Ja 1800-tallet 
1719-0032-008 272/1 Røstad øvre Våningshus Ja 1800-tallet 

 

Kulturmiljø 33: Baglan-Berg  
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet strekker seg langs Jämtlandsvegen og vider seg ut sørover og omfatter 
høydedraget der gårdene Baglan og Berg ligger med sitt gravfelt og boligfeltet Baglan-Berg i 
vest. På gården Flåtten finnes det en hellig hvit stein i hvit marmor. Det vites ikke hvor den 
opprinnelig stammer fra, men sannsynligvis kommer den fra gravminnene som ligger i et 
skogholt rett ved gårdstunet. Den har blitt brukt som sete ved gårdens slipestein og tidligere 
skal den ha vært brukt til å banke lin på. Opprinnelig kan dette være snakk om et 
fruktbarhetssymbol med fallosform.  

Skriftlige kilder fra begynnelsen av 1900-tallet beskriver flere hauger liggende på en rekke 
orientert øst-vest ved Flåtten. Langs med disse skal det ha gått en gammel kjerreveg mellom 
Berg og Bye, men det skal ikke være knyttet noen kjente levende tradisjoner rundt bruken av 
denne. Plasseringen av ferdselsåren tett ved et større gravfelt kan likevel tyde på lang bruk. I 
dag er bare en gravhaug og en gravrøys tilbake.  

Ved Baglan ligger det derimot et større gravfelt med over 22 gravminner som ligger i to 
samlinger. Her er også spor etter vegfaret nevnt under gravfeltet på Flåtten. Et av de større 
gravminnene går under navnet «Baggeljarlshaugen» og fra denne skal det være funnet en 
sverdknapp av kobber.  
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Figur 49: Bilder av økseblad og spinnehjul fra gravfunn på gården Berg østre. Foto: Ole Bjørn Pedersen, 
NTNU Vitenskapsmuseet. 

Mange løsfunn stammer fra tomtegraving på boligfeltet på Brannan, blant har det kommet 
frem to fragment av lårbein fra menneskeskjelett. Andre funn som sverd, spydspiss, 
økseblad, skjoldbule, skålspenne, spinnehjul, nålebryne og knivblad tyder på at det også har 
vært flere gravminner på stedet.    

Inne mellom husene i byggefeltet på Berg er det kjent flere helleristninger. Ristningene ble 
dessverre først oppdaget etter at husene i området var bygde og feltet har dermed ikke blitt 
undersøkt i sin helhet. På østsiden av Bergshaugen er det registrert skålgroper og båtfigurer, 
mens i hagen til villabebyggelsen ca 800m lenger nordvest ble det senere påvist elgfigurer i 
en prydhage. Det dukket også senere opp flere ristninger av elg og en mulig hval. Mens 
ristningene på Bergshaugen mest sannsynlig ble hugget i bronsealder, ble elgfigurene trolig 
laget i steinalderen.  

 
Figur 50: En elgfigur fra en hage på Berg. Bildet er hentet fra http://gemini.no/2015/02/ur-tronderen-

lagde-enestaende-helleristninger/ 

Verdivurdering: 
Kulturmiljø med spor etter flere gravminner og eldre ferdselsårer. Her i området har det også 
trolig i tidligere tider gått ferdselsveger over til Jämtland og Härjedalen og området ligger i 

http://gemini.no/2015/02/ur-tronderen-lagde-enestaende-helleristninger/
http://gemini.no/2015/02/ur-tronderen-lagde-enestaende-helleristninger/
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så måte strategisk plassert i forhold til oversikt over transport på denne strekningen. 
Området har også åpne jordbruksområder som er karakteristisk for kulturmiljøene i denne 
landsdelen. Gårdstunene har delvis bevart sin karakteristiske firkantform. Funn av bergkunst 
vitner også om bruk av området helt tilbake til steinalderen. Det finnes kun fire felt med 
slike store, naturalistiske ristninger som de vi finner inne mellom villahagene på Berg. Kalle 
Sognnes har uttalt at dette trolig er det største helleristningsfeltet med slike typer ristninger 
i Trøndelag, men på grunn av beliggenheten inne i flere villahager mangler vi helhetlige 
undersøkelser. Vi vet heller hvor mye som kan ha gått tapt. Mange ristninger kan også ligge 
skjult på berg som i dag er overvokste.  

Den store utbyggingen av boligfelt i nordvestre del av kulturmiljøet er med på å svekke 
formidlingsverdien noen, men kunnskapsverdien er fortsatt høy. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
17137 Automatisk fredet Gravfelt 12 
36693 Automatisk fredet Gravminne  
73554 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 2 
26764 Automatisk fredet Gravfelt 4 
17138 Automatisk fredet Gravfelt 4 
46734 Automatisk fredet Gravfelt og bergkunst 4 
36694 Automatisk fredet Gravminne  
26757 Automatisk fredet Gravminne  
7282 Automatisk fredet Gravfelt 3 
26762 Automatisk fredet Gravfelt 2 
73555 Uavklart Funnsted  
7281 Automatisk fredet Gravfelt 23 
73561 Automatisk fredet Gravminne 2 
73553 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1721-0012-002 265/17 By vestre Våningshus Nei  
1721-0014-003 277/1 Berg østre Våningshus Nei  
1721-0012-004 282/1 Baglan Våningshus Ja  
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Kulturmiljø 34: Russerfangegraven på Ørin 
Beskrivelse: 
Gravsted for 30 navngitte russiske krigsfanger fra 1945. Disse døde i fangenskap i Ørmelen 
fangeleir og ble begravet i furuskogen utenfor fangeleiren (der Ørmelen barneskole ligger i 
dag). I dagene etter frigjøringen ble likene gravd opp og flyttet til nåværende gravsted. 
Trones Bruk avsto grunn til formålet. Enkeltgravene er ikke markert, men området er 
inngjerdet og det er reist en minnebauta med alle navnene på. Området skjøttes av Verdal 
kommune. Det er ikke fredet etter kulturminneloven, men er en krigsgrav og omfattes 
dermed av Génèvekonvensjonen og gravferdslovens § 23. 

 
Figur 51: Den russiske krigskirkegården på Ørin. Minnebautaen ble reist av bygdefolket i Verdal. Bilde 
er hentet fra http://www.verdal-historielag.no/gatebilder/russergravene.htm. 

Verdivurdering: 
Miljøet er en del av vår «painful heritage» etter andre verdenskrig og er en del av krigens 
kulturlandskap. Mange slike kulturminnene har fått lite oppmerksomhet og er derfor i ferd 
med å forsvinne. De av krigens kulturlandskap som faller utenfor fortellingen om ærerik 
nasjonal motstand er mest utsatt. Ikke minst rammes kulturminner som vitner om hendelser 
fra «fremmede» nasjoners smertefulle og skamfulle historie på norsk jord. Over 150 000 
krigsfanger og slavearbeidere, i hovedsak fra Øst-Europa, ble tvangssendt til Norge i løpet 
av krigen. Disse ble brukt som arbeidskraft til festningsanlegg, militære flyplasser, 
ubåtbaser og utbygging av Nordlandsbanen og Riksvei 50 (dagens E6). Fangene ble plassert i 
et nettverk av rundt 500 leire spredt over hele landet. I dag finnes svært få fysiske spor etter 
disse leirene i det norske kulturlandskapet. I tillegg er slike kulturminner en del av andre 
nasjoners krigshistorie og vi skjøtter derfor ikke disse bare på vegne av oss selv.   
Verdi: Stor 
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Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
219512 Vernet etter PBL Kirkegårdslokalitet  

 

Delstrekning Fleskhus 

 
Figur 52: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV. 

Kulturmiljø 35: Nordbergshaugen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere automatisk fredete kulturminner i form av gravminner og et 
jernvinneanlegg. I tillegg inneholder området et tradisjonslokalitet i form av en ovalformet 
grusbakke kalt «Steggelhaugen». I følge gammel tradisjon har dette vært et henrettelsessted. 
Det skal tidligere vært påvist både store mengder sten og skjelettrester her, men disse er når 
fjernet.  

De fleste gravminnene ligger oppe på høydedraget, men en gravhaug ligger inne på tunet til 
gårdsbruket Holme. Denne gravhaugen har tidligere blitt brukt som potetkjeller og har i dag 
en innebygd kjeller med oppmurt inngang. Under bygging av nytt våningshus på 50-tallet 
skal det ha blitt observert flere bosetningsspor i form av ildsteder og hustufter. 

Det er også gjort flere løsfunn av gjenstander fra steinalder i kulturmiljøet; tykknakket øks, 
en meisel/øks og en spissnakket slepen trinnøks. Dette tyder på at området har vært 
attraktivt for både bosetning og aktivitet i lang tid. 
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Figur 53: Funn fra gården Holme, Gnr. 9. Til venstre: liten tykknakket øks av mørk skifer med tverregg. 
Funnet på en åker. Til Høyre: Tveegget sverd funnet i en liten røys under markoverflaten. Trolig fra 
yngre jernalder. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet er i moderne tid kraftig utbygd mot sørøst og flere av gravminnene ligger i dag 
inne mellom boliger i byggefeltet. Gravhaugen og fornminnene på gården Holme har også 
mistet mye av sin autentisitet på grunn av dette. Alle SEFRAK-registrerte bygg ligger i sin 
opprinnelige kontekst, men all den moderne utbyggingen i området gjør at ingen av dem 
lenger kan representere perioden de ble reist på en god måte lenger. Kulturmiljøet innehar 
derfor i mindre grad en god formidling- og kunnskapsverdi.   
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
37039 Automatisk fredet Jernvinneanlegg  
37040 Uavklart Tradisjonslokalitet  
7337 Automatisk fredet Gravfelt 2 
7335 Fjernet Gravminne  
26818 Automatisk fredet Gravminne  
73593 Automatisk fredet Gravminne  
66981 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1721-0003-049 11/6 Nordberg lille Våningshus Nei 1800-tall, 4.kvartal 
1721-0003-064 11/10 Sveet Våningshus Ja 1800-tall, 2.kvartal 
1721-0003-065 11/10 Sveet Uthus Ja 1800-tall, 2.kvartal 
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Kulturmiljø 36: Trones-Fleskhus 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet ligger ute på Troneset – et nes som stikker bredt og frodig ut i 
Trondheimsfjorden. Miljøet består av flere SEFRAK-registrerte bygninger samt et stort antall 
gravminner og det fredete gårdstunet på Trones gård. Sammen utgjør dette et flott og rikt 
kulturlandskap hvor det i tillegg blant annet er etablert en golfbane og en populær tursti. 
Disse forholder seg fint til det helhetlige landskapet og fører til økt bruk og god formidling 
av kulturminnene.   

På gården Myr er det gjort funn av flere fingerringer i gull og perler i glass fra en gravhaug 
tett ved husene på gårdstunet. På Trones er det også funnet flere glassperler. En samling av 
flere jernnagler ble også påvist i restene av en omrotet og utjevnet gravhaug.  

       
Figur 54. Perler og gullring funnet i gravhaug på Myr. Foto Ole Bjørn Pedersen, NTNU 
Vitenskapsmuseet. 

På Trones gard er driftsbygningen og Våningshuset fredet. Fredningen omfatter bygningens 
eksteriør, pluss dører i 1.etasje og interiøret i stua i våningshuset. Områdefredningen etter 
§19 omfatter også tunet rundt de to bygningene. Gården ligger midt oppe på det høyeste 
punktet på Troneshalvøyen og har røtter som går langt tilbake i historien. Gården har ved en 
rekke anledninger blitt totalskadd i brann, siste gang så sent som i 1961.   

 
Figur 55: Bilde fra det fredete gårdstunet på Trones. Bildet er hentet fra www.adressa.no. 

http://www.adressa.no/
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Arkitekt Nils Slaatto ble engasjert for å tegne og planlegge nytt våningshus og driftsbygning 
på gården. Ønsket var ett nytt gårdstun som hadde minimal brannrisiko samtidig som den 
moderne utformingen av tunet skulle kombinere tradisjon og fornyelse. Resultatet ble et 
tradisjonelt lukket firkantformet trøndertun i glatt, fargerik teglstein. Anlegget faller godt og 
naturlig inn i det omliggende kulturlandskapet. 
 
Verdivurdering: 
Miljøet ligger i tilnærmet opprinnelig kontekst med dyrket mark rundt.  Trones gård er 
planlagt av en av 1900-tallets fremste arkitekter. Det er sjeldent at både våningshus og 
driftsbygning i et gårdsanlegg er planlagt og bygd samtidig som en arkitektonisk helhet. 
Gården fremstår i dag som et unikt eksempel på et komplett gårdsanlegg fra det 
20.århundre og gårdsanlegget forener både tradisjon og fornyelse.  

Den store tettheten av gravminner i området vitner i tillegg om lang bruk og innholdet i noen 
av disse vitner og høy sosial rang hos de gravlagte. Kulturmiljøet som helhet har både høy 
formidlings- og kunnskapsverdi. En god kombinasjon av rekreasjon og friluftsaktiviteter og 
formidling av kulturminner og kulturmiljø gjør at mange kan dra nytte, glede og lærdom ut 
av et besøk hit. 
Verdi: Middels/stor 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
114131 Automatisk fredet Gravfelt 3 
114818 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
114821 Automatisk fredet Gravminne  
161456 Fjernet Kokegroplokalitet  
161457 Fjernet Kokegroplokalitet 2 
161459 Fjernet Bosetning-aktivitetsområde  
16712 Automatisk fredet Gravfelt 8 
16714 Automatisk fredet Gravfelt 2 
16718 Automatisk fredet Gravfelt 2 
177852 Automatisk fredet Gravminne  
177853 Automatisk fredet Gravfelt 4 
26821 Fjernet Gravfelt 5 
26823 Automatisk fredet Gravminne  
26824 Automatisk fredet Gravfelt 13 
26825 Automatisk fredet Gravfelt 13 
26826 Automatisk fredet Røysfelt 4 
36736 Ikke fredet Avkreftet kulturminne  
36738 Automatisk fredet Gravminne  
36739 Automatisk fredet Gravminne  
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46797 Automatisk fredet Gravfelt 6 
46798 Automatisk fredet Gravminne  
56074 Automatisk fredet Gravfelt 2 
56075 Automatisk fredet Gravminne  
56076 Automatisk fredet Gravminne  
66982 Automatisk fredet Gravminne  
66983 Automatisk fredet Gravfelt 4 
7336 Automatisk fredet Gravfelt 2 
7338 Automatisk fredet Gravminne  
7339 Automatisk fredet Gravfelt 5 
73594 Automatisk fredet Gravfelt 10 
73595 Automatisk fredet Gravminne  
87549 Vedtaksfredet Gårdstun 2 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1721-0003-017 3/2 Fleskhus store Våningshus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1721-0003-018 4/1 Mikkelsgården Masstu Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-019 4/1 Mikkelsgården Stabbur Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-020 4/1 Mikkelsgården Låve Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1721-0003-021 5/1 Myr Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-043 6/2 Bolling Våningshus Nei 1900-tallet 
1721-0003-010 7/1 Åkerhus Våningshus Ja 1800-tallet 

1721-0003-011 7/1 Åkerhus Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-012 7/1 Åkerhus Stabbur Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-014 7/4 Strand Våningshus Ja 
1700-tall, 
4.kvartal 

1721-0003-006 8/1 Svinhammer Våningshus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1721-0003-007 8/1 Svinhammer Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1721-0003-008 8/1 Svinhammer Masstu Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1721-0003-009 8/1 Svinhammer Tørkhus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 
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Kulturmiljø 37: Leklem 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av et gårdstun med flere eldre bygninger samt et kirkested fra 
middelalder med uavklart plassering. Eldste omtale av denne kirken er fra 1533 og den gikk 
da under navnet Leiklem kircke. Kirken ble bestemt nedlagt i 1589, men jernbeslag fra en av 
kirkens dører skal ha blitt gjenbrukt på en av gårdshusenes dører. Dette forteller Gerhard 
Schøning etter et besøk på gården i 1774. Han beskriver også en større stein som var innlagt 
i et av gårdens ildsteder og tolker denne som en mulig middelaldersk gravplate. 

 
Figur 56: Driftsbygning på Leklem sees til venstre i bildet. Troneset strekker seg ut mot høyre. Gården 
ligger i opprinnelig kontekst og har flott utsikt over både fjorden og området elles. Foto: Johanne 
Ranvik 

Leklem skal helt fra middelalderen av ha vært krongods og gårdstunet skal før 1826 ha 
ligget litt lenger opp i lia mot nordvest. Her har trolig også kirken stått som en del av tunet 
og det berettes om menneskeben som har kommet frem ved graving på et område tett ved 
det gamle tunet. Schøning beskrev også to større gravhauger i området rundt gårdstunet, 
men ingen av disse er synlige eller kjente i dag. Skriftlige kilder danner et bilde av et 
gårdstun med lang kontinuitet med tilhørende kirke og gravminner som trolig har ligget i 
overkant av dagens oppdyrkede områder. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrket mark rundt. Tunet har den opprinnelige 
firkantformen bevart, men noen av bygningene bærer preg av høy egenalder. Miljøet 
representerer også stor tidsdybde med gårdskirken og mulige gravminner som har ligget i 
området. Kulturmiljøet har stor kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
84285 Uavklart Kirkested  
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SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1721-0003-28 1/1 Leklem Masstu Ja 1800-tall, 2.kvartal 

1721-0003-229 1/1 Leklem Driftsbygning Ja 1800-tall, 2.kvartal 
1721-0003-30 1/1 Leklem Sag Nei 1800-tall, 4.kvartal 

 

Delstrekning Røra 

 

Figur 57: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV. 

Kulturmiljø 38: Bjørgvika 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av tre SEFRAK-registrerte hus tilhørende to tun. Ingen av disse er 
meldepliktige. Tunet på gbnr. 8/2 var opprinnelig en husmannsplass under gården Sem. 
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Figur 58: Bilde av tunet på gbnr. 2/8 i kulturmiljøet Bjørgvika sett fra dagens E6. Bildet hentet fra 
Google maps. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet har begrenset kulturhistorisk verdi og innehar vanlig forekommende 
bygningstyper.  
Verdi: Liten 

 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1721-0003-22 2/8 Bjørga Våningshus Nei 1900-tall, 1.kvartal 
1721-0003-23 2/8 Bjørga Uthus Nei 1900-tall, 1.kvartal 
1721-0003-27 2/3 Bjørgvik Stabbur Nei 1900-tall, 2.kvartal 

 

Kulturmiljø 39: Hærneset 
Berskrivelse:  
Kulturmiljøet består av et gravfelt som ligger ute på Hærneset. Feltet består av 6 gravminner 
i form av runde gravrøyser bygget av stein. Alle bærer spor etter utgraving. Gravminnene ble 
trolig reist en gang i bronsealder-jernalder.  

 
Figur 59: Gravfeltet på Hærneset ligger uten skogen godt synlig plassert ute på et nes på tur inn til 
Røra. Campingplassen, veier og hytter bryter opp og ødelegger opplevelesesverdien til gravfeltet noe. 
Stillbilde hentet fra dronefilm 8.7.2015. 
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Verdivurdering: 
Gravfeltet ligger i opprinnelig kontekst, men utbygging av hyttefelt og E6 nært opp til miljøet 
fjerner noe av autentisiteten. I tillegg har alle gravminnene trolig vært plyndret. Gravminnene 
har trolig vært godt synlige for alle båter som beveget seg forbi dette nestet i sin tid. 
Moderne veger og hytter i området forstyrre det opprinnelig inntrykket kulturmiljøet har 
hatt. Formidlings- og kunnskapsverdien til miljøet er likevel ikke tapt og kulturmiljøet ligger 
lett tilgjengelig for besøk fra publikum. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
28161 Automatisk fredet Gravfelt 6 

 

Kulturmiljø 40: Salberg 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere SEFRAK-registrerte bygninger og et kirkested. Kirkestedet har 
røtter tilbake til middelalderen, men stående kirke ble bygd på første halvdel av 1700-tallet. 
I 1898 ble det også etablert en kirkegård nede ved gbnr. 179/2, men denne er lite 
bruktgrunnet vanskelige grunnforhold.  

 
Figur 60: Flyfoto av Salberg og Røra fra 1966. Her vises godt både kirkegården knyttet til kirken og 
kirkegården mot vest som ble tatt ut av bruk grunnet vanskelige grunnforhold. Bilde er hentet fra 
GisLink. 
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Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst og de to gårdstunene innehar fortsatt et visst 
firkantformet preg. Noe nybygging forstyrrer dette til en viss grad. Kirkestedet har lange 
røtter og området er generelt lite påvirket av nyere tids aktivitet. Kulturmiljøet har middels 
formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
28160 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
85360 Sammensatt Kirkested 3 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1729-0017-003 179/1 Salberg Våningshus Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1729-0017-004 179/1 Salberg Stabbur Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0017-005 179/1 Salberg Låve Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1729-0017-008 179/2 Salberg nedre Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0017-009 179/2 Salberg nedre Stabbur Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1729-0017-010 179/2 Salberg nedre Låve Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

 

Kulturmiljø 41: Lekset 
Beskrivelse: 
Miljøet består av et gårdstun og seks gravminner oppe på en høyde øst for Røra. Forbi dette 
kulturmiljøet skal det tidligere ha gått en vei som tok av fra hovedferdselsåren som gikk 
mellom Verdal og Sparbu (se Kulturmiljø 42: Brentsveåsen). Denne gikk forbi Lekset og 
videre ned til Salberg. Dersom denne veien har riktig gamle røtter vil dette være med på å 
forklare plasseringen av gravminnene og mest sannsynlig vil det være bosetningsspor i 
nærheten også. Det berettes også om funn av en steinøks fra gården, men den har sener 
kommet på avveie. 
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Figur 61: Flyfoto fra 2010 som viser tunet på Lekset og plasseringen av gravminnene rundt dette. Bilde 
hentet fra GisLink. 

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrka mark rundt og med vanlig forekommende 
bygninger og fornminner. Gårdstunet har ennå bevart et visst preg av den opprinnelige 
firkantformen. Kulturmiljøet har begrenset kulturhistorisk verdi, men innehar likevel god 
kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
38130 Automatisk fredet Gravfelt 2 
18103 Automatisk fredet Gravfelt 3 
63284 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1729-0017-017 177/1 Lekset Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 
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Kulturmiljø 42: Brentsevåsen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere gravminner og en gammel kongeveg som i dag er en skiltet 
DNT-rute. I tillegg befinner miljøet seg helt i utkanten av et samisk kulturmiljø – 
Finnheimen. I nærheten ligger også bygdeborgen Klingerhaugen. 

Området rundt tunet på Raudfloa bærer spor etter en løsfunn av gjenstander som mest 
sannsynlig stammer fra graver som ikke er synlige over markoverflaten. Trolig består dette 
kulturmiljøet av mange flere gravminner enn de som ligger registrert i kulturminnedatabasen 
og det berettes om at flere steinlegninger tidligere har blitt fjernet ved nyrydning av 
dyrkamark. Det største gravfeltet, Stamnesåsen består av minst 29 gravminner i form av 
røyser. De ligger tett samlet langs en flat nord-sørgående rygg i området. Mange er ødelagt 
eller skadet ved nydyrking i området og sannsynligvis har her ligget flere gravminner enn de 
som er kjent i dag. Trolig er gravminne reist i bronsealder-jernalder. 

   
Figur 62: Funnet ved pløying av en sandhaug nær gården. Til venstre: Sterkt rustet øks. Til høyre: 
tveegget spydspiss. Trolig bøyd av plogen. Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

På Kaftadmarka litt lenger nord ligger også en større samling gravminner som den gamle 
kongevegn går tvers gjennom. Disse er i større grad bevarte enn de som ligger på 
Stamnesåsen og viser hvordan gravminner ofte ble reist i nærheten av samtidige 
ferdselsårer. Også ved gården Lundsaunet ligger det et gravfelt tett inntil den gamle 
kongevegen. 

Ved Leklemsvatnet ligger tuftene etter en samisk boplass med fine murer og en synlig grue. 
Boplassen er i dag noe gjengrodd og det skal være tilrettelagt for turgåere her med blant 
annet en gapahuk her. Finnheimen er ellers en betegnelse for et større samisk kulturmiljø 
som er registrert i nærområdet. Opplysninger fra kirkebøker om døp og giftemål av personer 
med samisk herkomst er med på å bekrefte tilstedeværelsen av samisk kultur i området 
rundt Røra.  

Gamle kongevegen er i dag i bruk som tursti med en lengde på ca. 7km og går fra Huseby til 
Vådal. Dette er den eldste ferdselsåren i området og kan gå så langt tilbake i tid som til 
jernalder. Den er også en del av den gamle allemannavegen gjennom Innherred. Kanskje ble 
akkurat denne vegen brukt for å få samla bondehæren på Stiklestad i juli 1030? 
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Figur 63: Illustrasjon som viser de mange hovedferdselsårene inn til Stjørdal fra sør. Disse er fra 1800-
tallet, men i alle fall den vestlige har lange røtter Kulturmiljøet Brentsveåsen ligger ved 
stedsmarkeringen Rödflov. Illustrasjon hentet fra www.steinkjerleksikonet.no.  

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst og fremstår som ganske uforstyrret selv om det er 
anlagt ulike turløyper i området og det har i flere runder vært gjennomført rydding for 
nydyrking her. Kulturmiljøet vitner om stor tidsdybde og variert bruk. Flere gravminner i 
miljøet ser ut til å henvende seg mot den eldre ferdselsåren og illustrerer på denne måten 
godt hvordan en i jernalder valgte å plassere sine gravminner på en slik måte at de var godt 
synlige for annen ferdsel i området. Mye tyder også på at det har vært mange flere 
gravminne i området enn de vi når klarer å gjenfinne. Det tilgrensende samiske kulturmiljøet 
Finnheimen gir også dette miljøet en ytterligere verdi. Kulturmiljøet har både høy 
kunnskaps- og formidlingsverdi. 
Verdi: Middels 

 

 

http://www.steinkjerleksikonet.no/
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Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
18101 Automatisk fredet Gravfelt 3 
18157 Automatisk fredet Gravminne 2 
47744 Automatisk fredet Gravfelt 10 
57492 Automatisk fredet Gravfelt 29 
74348 Automatisk fredet Gravfelt 15 
28208 Automatisk fredet Gravfelt 2 
28156 Uavklart Gravminne  
63283 Automatisk fredet Gravfelt 4 
18102 Automatisk fredet Gravfelt 4 
18098 Automatisk fredet Gravfelt 3 
47745 Uavklart Haug/Groplokalitet 2 
48148 Uavklart Gravminne  
48147 Uavklart Røysfelt  
38129 Uavklart Gravminne  
74297 Automatisk fredet Gravfelt 2 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1729-0017-026 173/1 Røflo Stabbur Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0017-016 179/37 Hegdal Våningshus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

 

Kulturmiljø 43: Lorås-Lunnan 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere gravminner og tun med SEFRAK-registrerte bygninger. 
Avgrensningen strekker seg fra Raudfossen i vest og nordvestover gjennom Lorås opp til 
Lunnan.  

De aller fleste gravminnene i dette kulturmiljøet ligger oppe på høydedragene som går fra 
sørvest og nordøst gjennom kulturmiljøet, men noen ligger tett inn mot gårdstun. Nede ved 
fjorden ligger et gravfelt med flere gravminner. Her ble et av gravminnene undersøkt i 1969 i 
forbindelse med oppsetning av en lysstolpe. Her lå det en stenkiste rett på berget hvor det 
ble funnet rester etter det som trolig har vært et skjelett av en kvinne. Det ble også funnet 
gravgaver i form av sneglehus. Gravfunnet skriver seg trolig fra Bronsealder. De av 
gravminnene som ligger i utmark bærer alle preg av å være gjengrodde og ikke alle er like 
lett gjenkjennelige i terrenget lenger på bakgrunn av dette.   
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Figur 64: Kulturmiljøet Lorås-Lunnan med SEFRAK-registrerte bygg og registrerte fornminner. Lorås til 
venstre i bildet og Lunnan oppe mot høyre hjørne. Bildet er hentet fra GisLink.  

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst og er preget av et rolig jordbrukslandskap med 
gravminner plassert ved tunene og oppe på høydedrag. Dette vitner om at det i området har 
vært bosetning i bronsealder og jernalder og at det med stor sannsynlighet har gått en 
ferdselsåre her. Kulturmiljøet består av vanlig forekommende fornminner og bygningstyper 
og få av de SEFRAK-registrerte tunene innehar den karakteristiske firkantformen. Best bevart 
er den på gården Lorås sentralt plassert i kulturmiljøet. Kulturmiljøet er lett lesbart og 
inneholder både stor formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
57893 Automatisk fredet Gravminne  
57894 Automatisk fredet Gravfelt 2 
28141 Automatisk fredet Gravfelt 3 
57882 Automatisk fredet Gravminne  
48143 Automatisk fredet Gravfelt 3 
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57880 Automatisk fredet Gravminne  
63280 Automatisk fredet Gravminne  
8763 Automatisk fredet Gravminne  
63282 Automatisk fredet Gravminne  
18548 Automatisk fredet Gravminne  
63279 Automatisk fredet Gravfelt 3 
57895 Automatisk fredet Gravminne  
74295 Automatisk fredet Gravminne  
18093 Automatisk fredet Bautasteinslokalitet  
57881 Automatisk fredet Gravminne  
18094 Automatisk fredet Gravminne  
48142 Automatisk fredet Gravminne  
8764 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkivet 

1729-0018-002 159/1 Lorås nedre Masstu Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0018-004 159/2 Lorås nedre Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1729-0018-006 159/2 Lorås nedre Låve Ja 1700-tallet 

1729-0018-007 159/2 Lorås nedre Stabbur Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1729-0018-028 159/5 
Sørlien 

nedre/østre 
Våningshus Ja 

1800-tall, 
1.kvartal 

1729-0018-029 159/16 Heggstad Våningshus Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1729-0018-009 160/1 Lorås øvre Våningshus Nei 
1900-tall, 
3.kvartal 

1729-0018-010 160/2 Lorås øvre Våningshus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

 

Kulturmiljø 44: Røskje-Ramberg 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere automatisk fredete kulturminner og tun med SEFRAK-registrerte 
bygninger. Gårdene her ser ut for å ha røtter tilbake til jernalder og de har trolig ligget øde 
etter svartedauden før de igjen ble ryddet og driftet på ny fra 1600-tallet. Ett av de 
automatisk fredete kulturminnene består av bosetningsspor med koksteinslag som ofte er 
vanlig å finne i tilknytning til middelaldersgårdstun. Dateringer fra koksteinslaget bekrefter 
også at området var i bruk i høymiddelalderen.  
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Figur 65: Til venstre: Denne nydelige flintdolken/spydspissen ble funnet på en husmannsplass under 
gården Røskje søndra, gnr 164. Til høyre: Vikingetids spydspiss funnet på gården Ramberg, Gnr 46. 
Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

I kulturmiljøet finnes det også kulturlag som daterer bruk av området til yngre 
steinalder/bronsealder. Ved et grustak på gården har det blitt gjort flere funn som knyttes til 
vikingetid: Blant annet to sverd, to spydspisser, fragmenter av en skjoldbule, fragmenter av 
ljå, bryne og flere fragmenter av jern som er vanskelig å typifisere. På toppen av grustaket 
har det trolig ligget to gravminner som har vært flatmarksgraver og dermed har de ikke hatt 
synlig markering på markoverflaten. Fra Kolset, Gnr. 47 Er det også gjort flere funn av flott 
fornminner: Sverd, spydspiss, bissel til hest og en samling ornerte beslag av bronse. De 
sistnevnte har orneringer som er ut til å stamme fra Irland. Her ser vi dermed spor etter 
handel eller plyndringstokter i jernalderen. 

I 1892 ble det skilt ut tomt fra gården Smolan for å bygge Vollan skole. Denne var i bruk 
frem til 1968 da skolen ble slått sammen med Mære skole. Skolebygningen står fortsatt. 

 
Figur 66: Tunet ved Vollan og Ramberg sett fra dagens E6. Det hvite bygget til høyre er tidligere Vollan 
skole. Foto hentet fra google maps. 
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Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst og viser stor tidsdybde. Fornminnene spenner fra 
yngre steinalder/bronsealder og frem til middelalderen. Bare gårdstunet på Øvre har bevart 
den karakteristiske firkantformen. Kulturmiljøet har middels formidlings- og høy 
kunnskapsverdi.  
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
28154 Automatisk fredet Gravfelt 3 
48141 Uavklart Gravminne  
216445 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
63281 Automatisk fredet Gravfelt 2 
18154 Automatisk fredet Gravminne  
47743 Automatisk fredet Gravminne  
47741 Uavklart Gravminne  
216451 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
216455 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
216450 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
216443 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 4 
63173 Automatisk fredet Gravfelt 4 
47742 Automatisk fredet Gravfelt 2 
216453 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 3 
216456 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
216452 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 

1729-0018-035 164/3 Øvre Sommerhus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0055-005 45/22 Vollan skole Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1702-0055-006 45/22 Vollan skole Uthus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0055-002 46/1 Ramberg Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1702-0055-003 46/1 Ramberg Driftsbygning Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 
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1702-0055-015 47/1 Kollset Driftsbygning Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0055-011 47/2 
Solberg 
vestre 

Våningshus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0055-008 47/8 Vollan Våningshus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0055-009 47/8 Vollan Uthus Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

 

Delstrekning Sparbu 

 
Figur 67: Utdrag fra verdikart som viser plassering av de ulike kulturmiljøene på denne delstrekningen. 
Kart produsert av Geodata SVV. 
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Kulturmiljø 45: Lorvika-Smolan 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av flere gravminner og tun med SEFRAK-registrerte bygninger. 
Kulturmiljøet strekker seg fra Lorvika i vest, tar en slak sving sørøstover og tar med seg 
gårdstunene på Grandan før det går nordover og favner flere gravminner og stopper i nord 
ved gården Smolan. 

 
Figur 68: Gårdstunet på Smolan vestre oppe til høgre. Den hvite trønderlåna er SEFRAK-registrert. I 
skogholtet mot venstre ligger et større gravfelt og ned mot de store trærne ved oppkjørselen til 
gårdstunet ligger det også et gravminne. Bildet er hentet fra google maps. 

Fra gården Smolan vestre er det gjort flere funn av gjenstander i ulike gravminner under 
tidligere dyrking av området. Blant annet er det levert inn til museet flere sverd, et økseblad, 
en ringspenne, en skålspenne og noen perler. 

  
Figur 69: Funn fra Smolan vestre; Skålspenne til venstre og ringspenne til høyre. Foto: Ole Bjørn 
Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrkamark rundt. Gravminnene er plassert 
oppe på høyder eller i nærheten av gårdstun. Området er lite utbygd i senere tid, men bare 
noen av gårdstunene har tilnærmet intakt firkantform. Nede på Grandan ligger tre gårdstun 
på rekke og viser hvordan en tidligere laget klyngetun for i mindre grad å bruke dyrka mark 
til utbygging. Kulturmiljøet har både stor formidlings- og kunnskapsverdi.  
Verdi: Liten/middels 
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Automatisk freda kulturminne 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
57484 Automatisk fredet Gravminne 3 
48140 Automatisk fredet Gravminne  
8359 Automatisk fredet Gravminne  
8357 Automatisk fredet Gravminne  
57485 Automatisk fredet Gravfelt 9 
57489 Automatisk fredet Gravfelt 2 
47739 Automatisk fredet Gravfelt 2 
63172 Uavklart Røysfelt  
63171 Automatisk fredet Gravfelt 12 
47740 Automatisk fredet Gravminne  
47737 Uavklart Gravminne  
8358 Automatisk fredet Gravfelt 2 
47736 Ikke fredet Avkreftet kulturminne  
57488 Automatisk fredet Gravminne  
47738 Uavklart Haug/Groplokalitet - ubestemt  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1702-0055-033 39/1 Lorvik vestre Trønderlån Ja 1800-tallet 

1702-0055-029 40/1 Lorvik øvre Trønderlån Ja 
1800-tall, 
1.kvartal 

1702-0055-030 40/1 Lorvik øvre Stabbur Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0055-031 40/1 Lorvik øvre Driftsbygning Ja 1800-tallet 

1702-0055-028 43/1 Smolan vestre Trønderlån Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1702-0055-025 44/1 Smolan mellom Trønderlån Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1702-0055-026 44/1 Smolan mellom Trønderlån Nei 
1800-tall, 
3.kvartal 

1729-0018-011 161/1 Grandan vestre Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0018-012 162/1 Grandan mellom Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1729-0018-013 163/1 Grandan østre Våningshus Ja 1800-tallet 

1729-0018-014 163/1 Grandan østre Stall/låve Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 
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Kulturmiljø 46: Trygstad 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av tre gravfelt, ett gravminne og en fangstlokalitet. Fangstlokaliteten 
består av en rund dyregrav som ligger lokalisert ved en bekk og vitner om utnyttelse av 
utmarksressurser. Mange av kulturminnene er vanskelig å finne igjen i terrenget grunnet 
gjengroing. 

Verdivurdering: 
Vanlig forekommende fornminner som i hovedsak ligger skjermet og usjenert til oppe på en 
høyde over Røskje. Området innehar middels formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminne 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
63175 Automatisk fredet Gravfelt 5 
8361 Automatisk fredet Fangstlokalitet  
57493 Automatisk fredet Gravfelt 4 
18159 Automatisk fredet Gravminne  
28210 Automatisk fredet Gravfelt 2 

 

Kulturmiljø 47: Slipsteinsberget 
Beskrivelse: 
Miljøet består av klebersteinsbrudd med to påviste tufter i nærheten. Hele vestlige bergvegg 
er dekket av halvkuleformede gryteemner. I tillegg finnes halvkuleformede krater hvor 
gryteemner har blitt brutt løs. Det er estimert at det kan ha blitt produsert et sted mellom 
9000-18000 gryter her. Lengst nord på Slipsteinsberget finnes også gruver hvor det har 
vært klebersteinsdrift.  

Klebersteinsbruddet er datert til ca. 600.e.Kr. og ser ut for å ha vært i bruk til godt ut i 
middelalderen. Kleberstein herfra er brukt til dekorasjonselement både i Mære og Stiklestad 
kirke.  

Det er nærliggende å anta at klebersteinsgryter var vanlig å bruke i matlaging – gjerne til 
grautkoking. Grytene har vært et anvendelig kjøkkenredskap ettersom de gir jevn varme 
uten at innholdet blir brent. Slike handelsvarer var det nok stor etterspørsel etter og 
klebersteinsbruddet her kan både ha vært utslagsgivende for plassering av eldre ferdselsårer 
og for en del av rikdommen som synes i mange av gravminnene i området generelt. 
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Figur 70: Bilde som viser uttak av klebersteinsgryter fra Slipsteinsberget. Her ser en tydelig fire 
gryteemner som står ut av berget som vortelignende utvekster. Bildet er hentet fra tidsskriftet Spor.  

Verdivurdering: 
Slipsteinsberget viser spor av stor produksjon av klebergryter, både i friluft og i 
gruveganger, i tillegg er det spor etter uttak av bygningsstein. Sporene som i dag står igjen 
kan si oss mye om hvilke redskaper som ble brukt og hvordan arbeidet ble gjennomført. 
Steinbruddet ser også ut for å ha hatt lang brukstid og er ennå i dag i bruk, nå med uttak av 
serpentin. Kulturmiljøet har både høy formidlingsverdi og kunnskapsverdi. 
Verdi: Middels 

 

 

Automatisk freda kulturminne 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
109490 Automatisk fredet Steinbrudd 24 

 

Kulturmiljø 48: Sparbu 
Beskrivelse: 
Kulturmiljø bestående av flere automatisk fredete kulturminner og tre tun med SEFRAK-
registrerte bygninger.  
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Gravminnene ser ut for å ligge spredt langs en rygg i terrenget som går gjennom hele 
kulturmiljøet. Dette kan tyde på at det har gått en eldre ferdselsåre her i tidligere tider. I 
gravfeltet som ligger på terrassen vest for Ystgården er det også registrert spor etter en 
hulveg. Det har også blitt gjort arkeologiske undersøkelser på 1800-tallet i flere gravminner 
innenfor dette kulturmiljøet og de har brakt flere flotte funn frem i dagen. Blant annet flere 
sverd, hesteutstyr, krukker, kar, beslag, kjøkkenutstyr, økser og spyd.    

 
Figur 71: Kulturmiljøet Sparbu. De aller fleste av kulturminnene her er gravminner og gravfelt. 
Tettheten av samme typen kulturminner fortsetter videre nordøst og rett utenfor øvre del av dette 
kartbildet ligger Skeifeltet. Det store kulturminnet til høyre er bygdeborgen Korpdalsberget. Bildet 
laget i GisLink. 

Mot øst i kulturmiljøet antyder stedsnavnet Finnkoihaugen at samer kan ha hatt tilholdssted 
her tidligere.  

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrkamark og utmark rundt. Alle kulturminnene er 
vanlig forekommende. Alle tre tunene med SEFRAK-registrerte bygninger på innehar en 
tilnærmet opprinnelig firkantform på tunet og bygningsmassen er vanlig forekommende. 
Miljøet ligger nært opp til de to andre kulturmiljøene rundt Mære og disse må ses i 
sammenheng. Slipsteinsberget ligger også tett ved. Det er heller ikke langt hverken til Dalem 
hvor den praktfulle Dalemspenna ble funnet og Skeifeltet med en stor samling gravminner 
og et ringformet tunanlegg. Bygdeborgen Korpdalsberget ligger også i nærheten. Sett i 
sammenheng er dette med på å tegne et bilde av at området har gitt mye overskudd og 
huset innflytelsesrike personer med mye makt som over tid har preget kulturlandskapet i 
stor grad. Kulturmiljøet innehar både stor formidlings- og kunnskapsverdi.  
Verdi: Liten/middels 
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Automatisk freda kulturminne 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
63183 Automatisk fredet Gravfelt 5 
38169 Automatisk fredet Gravfelt 2 
57496 Automatisk fredet Gravfelt 13 
18160 Automatisk fredet Gravminne  
47749 Automatisk fredet Gravfelt 3 
63178 Automatisk fredet Gravfelt 5 
63181 Uavklart Gravminne 2 
74351 Automatisk fredet Gravminne  
63177 Uavklart Gravminne  
128010 Automatisk fredet Gravfelt 8 
8362 Automatisk fredet Gravfelt 2 
47750 Uavklart Gravminne  
28214 Automatisk fredet Gravminne  
63179 Uavklart Gravminne  
216135 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
216127 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 10 
47753 Uavklart Haug/Groplokalitet - ubestemt  
47751 Uavklart Bosetning-aktivitetsområde  
74350 Uavklart Gravminne  
216142 Automatisk fredet Haug/Groplokalitet - ubestemt  
28212 Automatisk fredet Gravminne  
63182 Automatisk fredet Gravfelt 6 
47748 Automatisk fredet Gravminne  
8364 Uavklart Tradisjonslokalitet  
28211 Automatisk fredet Gravminne  
8363 Automatisk fredet Gravminne  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1702-0054-046 56/1 Oppem Trønderlån Ja 
1700-tall, 
4.kvartal 

1702-0054-050 58/2 Landstad nedre Trønderlån Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0054-051 58/2 Landstad nedre Driftsbygning Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0054-036 61/1 Nordgaarden øvre Trønderlån Ja 1800-tallet 
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Kulturmiljø 49: Braset 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består av et gravfelt med uavklart vernestatus og to SEFRAK-registrerte 
bygninger. Gravminnene gikk tapt under bygging på 1960-talletet. De to SEFRAK-registrerte 
bygningene er et Trønderlån eldre enn 1850 og et stabbur eldre enn 1900.  

Verdivurdering: 
Miljøet ligger i opprinnelig kontekst og består av alminnelig forekommende bygningsmasse 
med dyrka mark rundt. Den opprinnelige firkantformen på tunet er ikke lenger i behold og 
fornminnene er fjernet. Dette gir kulturmiljøet begrenset kulturhistorisk verdi og lav 
formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Liten 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
16532 Uavklart Gravfelt 2 

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1702-0054-021 34/1 Braset Trønderlån Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0054-022 34/1 Braset Stabbur Nei 
1900-tall, 
1.kvartal 

 

Kulturmiljø 50: Mære-Øysterås 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet bestående av flere automatisk fredete kulturminner og tun med SEFRAK-
registrerte bygninger. Her finnes noen av de mektigste gravminnene i Steinkjer og de ligger 
som perler på en snor langs etter moreneryggen sørvest i kulturmiljøet. Trolig har det også 
gått en ferdselsveg her i forhistorisk tid, mest sannsynlig etablert allerede før gravhaugene 
ble anlagt. Spor etter denne kan trolig ses som en hulveg rett vest for gården Fornes. 
Muligens har denne fulgt omtrent samme løp som kongevegen fra 1700-tallet (se kart under 
kulturmiljø 42: Brenstveåsen). 

Nær tunet på Jørem ligger også et større gravfelt med blant annet en trearmet gravrøys. Et 
gammelt veifar går videre fra dett gravfeltet og i retning av en krets med fem frittstående 
steinblokker og passerer et tjern der ofringer kan ha foregått. Sammen med funn av det som 
trolig er fallossteiner på gården, gir dette området langs denne ferdselsveien en spesiell 
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dimensjon og gir et sterkt inntrykk av å ha vært arena for jernalderens fruktbarhetskult og 
gammel gudetro. Fra samme gård er det også gjort funn av en kniv og to hestesko som 
trolig skriver seg fra middelalder. Det er også gjort funn av et yngre jernalders sverd og øks 
under pløying. 

 
Figur 72: Kulturmiljøene Mæreshaugen til venstre og Mære/Øysterås til høyre. Kulturmiljøet Sparbu ses 
nede til høyre i bildet. Bilet er laget i GisLink. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst med dyrkamark og utmark rundt. Gården Jørem 
har tydelig lange røtter og er representert med flere eldre bygninger på tunet som ennå 
innehar et firkantformet preg. Det samme gjelder for tunene på gårdene opp på Øysterås. 
Bygningsmassen er vanlig forekommende. Kulturmiljøet er i hovedsak preget av de mange 
gravminnene som ligger som perler på en snor langs moreneryggen. Forståelsen og 
tolkningen av dette kulturmiljøet er nært knytte opp mot de nærliggende kulturmiljøene og 
da særlig Mæreshaugen. Kulturmiljøet har absolutt kulturhistorisk verdi og innehar både stor 
formidling- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Liten/middels 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
55932 Automatisk fredet Gravfelt 3 
91398 Automatisk fredet Gravminne 10 
16559 Automatisk fredet Gravfelt 4 
107308 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde 3 
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99741 Automatisk fredet Gravminne 2 
91319 Automatisk fredet Gravfelt 16 
99739 Automatisk fredet Gravminne  
99740 Automatisk fredet Gravminne  
99744 Automatisk fredet Gravminne  
99738 Automatisk fredet Gravminne 4 
107304 Automatisk fredet Gravfelt 6 
117085 Automatisk fredet Gravfelt 2 
99743 Automatisk fredet Gravminne  
109992 Automatisk fredet Steinbrudd 2 
109729 Automatisk fredet Rydningsrøyslokalitet 5 
109991 Automatisk fredet Gravminne  
107241 Automatisk fredet Gravminne 4 
107249 Automatisk fredet Veganlegg 2 
109976 Automatisk fredet Gravminne  
107252 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  
26215 Automatisk fredet Gravminne  
99742 Automatisk fredet Gravminne  
119646 Automatisk fredet Gravfelt 2 
46189 Automatisk fredet Gravminne  
109993 Automatisk fredet Gravminne  
26214 Automatisk fredet Gravminne  
109730 Automatisk fredet Gravfelt 7 
109977 Ikke fredet Utmarkskulturminner  
107267 Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde  

 

SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering 

ifølge 
Braarkiv 

1702-0051-0025 20/1 
Østeraas 

østre 
Trønderlån Ja 

1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0051-0026 20/1 
Østeraas 

østre 
Stabbur Ja 

1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0051-0029 20/1 
Østeraas 

østre 
Sommerfjøs Nei 

1900-tall, 
1.kvartal 

1702-0051-030 21/1 
Østeraas 

vestre 
Våningshus Nei 

1800-tall, 
3.kvartal 

1702-0051-031 21/1 
Østaeraas 

vestre 
Stabbur Nei 

1800-tall, 
3.kvartal 

1702-0051-022 21/2 
Østeraas 

vestre 
Våningshus Nei 

1800-tall, 
3.kvartal 

1702-0051-023 21/2 
Østeraas 

vestre 
Stabbur Nei 

1900-tall, 
1.kvartal 
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1702-0051-018 21/6 Moholt Våningshus Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1702-0051-019 21/6 Moholt Driftsbygning Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1702-0051-009 24/1 Haugan Våningshus Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0051-010 24/1 Haugan Stabbur Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0054-026 26/1 Jørem Trønderlån Ja 
1800-tall, 
2.kvartal 

1702-0054-027 26/1 Jørem Stabbur Ja 1700-tallet 
1702-0054-028 26/1 Jørem Driftsbygning Ja 1800-tallet 
1702-0054-034 26/9 Utsikten Våningshus Ja 1800-tallet 

1702-0054-032 27/3 Solbakken 
Våningshus/ 
landhandel 

Nei 
1800-tall, 
4.kvartal 

1702-0054-031 27/19 
Solbakken, 

Mære meieri 
Stall/Ishus Nei 

1800-tall, 
4.kvartal 

 

Kulturmiljø 51: Mæreshaugen 
Beskrivelse: 
Kulturmiljøet består sentralt av Mære kirke på Mæreshaugen. Ellers har kulturmiljøet et rikt 
kulturlandskap bestående av flere SEFRAK-registrerte bygninger og mange automatisk 
fredete kulturminner – i hovedsak gravminner. Mære har en sentral plass i historien vår og 
skriftlige kilder viser at Mære var et religiøst sentrum i Trøndelag i før-kristen tid. 
Arkeologiske undersøkelser slår fast at det under dagens middelalderkirke har stått flere 
bygg hvorav ett kan tolkes til å være et for-kristent gudehus. Dagens kirke er trolig blitt reist 
på slutten av 1100-tallet og innehar i dag blant annet et verdifullt inventar fra middelalder 
og 1600-tallet. 

   
Figur 73: Til venstre: Tunet på Mære med Stabbur og trønderlån. Foto Johanne Ranvik. Til høyre: 
Utskjært trehode med utstrakt tunge. Denne har vært plasser under en bjelke inne i kirken. Foto Per 
Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet. 
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Figur 74: Øverst: Utsikt mot Mæreshaugen og Mære kirke sett mot sørvest. Nederst: Mære kirke og 
prestegården side ved side. Foto: Johanne Ranvik. 

På gården Naust sørvest i kulturmiljøet er det gjort funn av flere gravminner fra yngre 
jernalder, blant annet skålspenner, økser og spyd. Det er også gjort funn av fiskesøkker og 
en boltelås som trolig skriver seg fra middelalderen. På gården Kvitvang nordvest i miljøet er 
det gjort funn av et dolkeblad fra yngre steinalder og en skafthullsøks – også trolig fra 
steinalder. Mot nordøst er det på gården Lønnem gjort funn av flere skålspenner, øks, sverd, 
spyd og en skafthullsøks. Sistnevnte fra yngre steinalder og de første trolig fra yngre 
jernalders graver.   

  
Figur 75: Løsfunn fra steinalder på gårdene Kvitvang og Lønnem. Til venstre lansettformet dolk i flint. 
Den hvite overflaten tyder på at dolken har ligget ute i vær og vind over lengre tid. Til høyre 
skafthullsøks. Foto Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet. 

I 1730-åra ble den opprinnelige storgården Mære delt i to, øvre og nedre Mære. I 1894 ble 
Nedre Mære gård kjøpt opp med det mål å lage en praktisk ungdomsskole. Dette var 
forløperen til dagens Mære videregående skole. I dag utvides lokalene for denne skolen og 
det bygges nytt stirfjøs rett ved nordfoten av Mæreshaugen. Her ble det før bygging påvist 
både kulturlag og dyrkingslag og en laftekasse fra en brønn. 
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Særlig tunet oppe ved Mære kirke peker seg ut med høy egenalder. Både trønderlån og 
stabbur er fra første halvdel av 1700-tallet. Disse gir en fin ramme når en kommer kjørende 
opp mot Mære kirke. Generelt sett innehar gårdstunene innenfor dette kulturmiljøet 
bygninger høy alder. 

Verdivurdering: 
Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst og er omkranset av fruktbare jordbruksområder. 
De fleste av tunene med SEFRAK-registrerte bygg innehar den karakteristiske firkantformen. 
Fra Mæresehugen har en storslagen utsikt over et flott og rikt kulturlandskap og en kan se 
innover mot Steinkjer, Egge og Beitstadlandet mot nord, i vest kan en se Sandvollan og 
Inderøya og lengst mot sør og øst kan en skimte grensefjella mot Sverige. Dette er med på å 
understreke den sentrale plassen som Mære har hatt opp gjennom tiden. I tillegg er Mære et 
godt eksempel på at et gammelt kultsted blir viet nye religiøse handlinger da 
kristendommen ble innført i landet og tok over for den norrøne gudelæren. Mæreshaugen 
har på denne måten vært et kontinuerlig religiøst senter i godt over tusen år. En del nyere 
utbygging i nærområdet i senere tid har vært med på å forringe kulturmiljøet noe. 
Kulturmiljøet har likevel høy kulturhistorisk verdi og høy formidlings- og kunnskapsverdi. 
Verdi: Stor 

 

 

Automatisk freda kulturminner 
ID Vernestatus Art Enkeltminner 
26224 Automatisk ferdet Gravfelt 2 
100116 Automatisk ferdet Gravminne  
36602 Automatisk ferdet Gravfelt 4 
66772 Automatisk ferdet Gravminne  
100110 Automatisk ferdet Gravminne 5 
102447 Automatisk ferdet Gravminne  
102446 Automatisk ferdet Gravminne  
100117 Automatisk ferdet Gravminne  
107324 Automatisk ferdet Gravminne  
102445 Automatisk ferdet Gravminne  
91311 Automatisk ferdet Gravfelt 3 
66775 Automatisk ferdet Gravminne  
16562 Automatisk ferdet Gravminne  
85083 Automatisk ferdet Kirkested 2 
158020 Automatisk ferdet Gravminne  
100115 Automatisk ferdet Gravminne  
158017 Automatisk ferdet Gravfelt 8 
212763 Automatisk ferdet Bosetning-aktivitetsområde 2 
220137 Uavklart Funnsted  
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SEFRAK-registrerte bygg  

ID G/Bnr Navn Type Meldepliktig 
Datering ifølge 

Braarkiv 
1702-0054-001 4/1 Gilberg Våningshus Ja 1800-tall, 1.kvartal 
1702-0054-002 4/1 Gilberg Fjøs Nei 1900-tall, 1.kvartal 
1702-0054-003 4/1 Gilberg Smie Ja 1800-tallet 
1702-0054-005 2/2 Naust Våningshus Nei 1800-tall, 4.kvartal 
1702-0054-006 2/2 Naust Fjøs Nei 1800-tall, 4.kvartal 
1702-0054-008 2/1 Naust Stabbur Nei 1800-tall, 3.kvartal 
1702-0054-009 3/1 Mære Trønderlån Ja 1700-tall, 2.kvartal 
1702-0054-010 3/1 Mære Stabbur Ja 1700-tall, 2.kvartal 
1702-0054-012 3/1 Mære Fjøs Nei 1900-tall, 3.kvartal 
1702-0051-068 8/1 Kvitvang Trønderlån Ja 1700-tall, 1.kvartal 
1702-0051-069 8/1 Kvitvang Masstue Ja 1700-tallet 

1702-0051-072 7/2 
Lønnem 
nedre 

Våningshus Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-073 7/2 
Lønnem 
nedre 

Driftsbygning Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-078 6/1 
Lønnem 

øvre 
Våningshus/

uthus 
Ja 1800-tall, 2.kvartal 

1702-0051-079 6/1 
Lønnem 

øvre 
Driftsbygning Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-080 6/1 
Lønnem 

øvre 
Smie Ja 1800-tallet 

1702-0051-082 7/1 
Lønnem 
nedre 

Våningshus Nei 1800-tall, 3.kvartal 

1702-0051-084 5/13 
Røtte 
nedre 

Våningshus Ja 1700-tall, 3.kvartal 

1702-0051-085 5/13 
Røtte 
nedre 

Stabbur Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-086 5/13 
Røtte 
nedre 

Grishus/ 
vedskjul 

Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-087 5/13 
Røtte 
nedre 

Driftsbygning Nei 1800-tall, 4.kvartal 

1702-0051-090 7/4 
Lønvik 
vestre 

Naust Nei 1900-tall, 1.kvartal 

1702-0051-091 5/2 Røtte øvre 
Våningshus/

Kårhus 
Nei 1900-tall, 1.kvartal 

1702-0051-092 5/2 Røtte øvre Låve Ja Ikke spesifisert 
1702-0051-093 5/2 Røtte øvre Stabbur Ja 1800-tallet 
1729-0013-017 202/1 Korsen Våningshus Nei 1900-tall, 3.kvartal 
1729-0013-018 202/1 Korsen Driftsbygning Nei 1900-tall, 2.kvartal 
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5 Potensial for ukjente automatisk fredete kulturminner 

5.1 Metode 
Skisserte vegtiltak omfatter områder hvor det ikke er kjent kulturminner i dag, men hvor 
potensialet for hittil ukjente automatisk fredete kulturminner under og over markoverflaten 
er til stede. Forholdet til hittil ukjente kulturminner vil bli avklart på en mer detaljert nivå i 
planprosessen, som en del av kulturminneforvaltningens lovpålagte undersøkelser etter Lov 
om kulturminner (heretter Kulturminneloven) § 9. Metodikken som brukes ved 
kulturminneregistrering kan grovt deles inn i tre hovedtyper.  

De tre vanligste metodene for kulturminneregistrering er: 

• Visuell overflateregistrering: Grundig og systematisk synfaring av området, hvor 
det i tillegg til å søkes etter kulturminner over markoverflaten også blir gjort 
vurderinger av landskapet med tanke på senere bruk av andre metoder. 

• Prøvestikk: Manuell prøvegraving med spade, vanligvis systematisk i ca. 30-40 
cm brede ruter. Brukes for å påvise lokaliteter fra steinalder. 

• Maskinell flateavdekking/sjakting: Bruk av gravemaskin, hvor det øverste 
jordlaget forsiktig fjernes i 3-4 meter brede sjakter. Brukes for å påvise 
bosetnings- og aktivitetsspor i hovedsak tilknyttet gårdsbosetning fra jernalder 
og middelalder. 

Potensial for konflikt med hittil ukjente kulturminner er grovt vurdert som lavt, middels eller 
høyt. Kun dersom et område er utfylt i sjø eller fullstendig forstyrret av moderne aktivitet, vil 
potensiale for konflikt med hittil ukjente kulturminner ikke være til stede. Et hvert uforstyrret 
eller delvis forstyrret område vil minst inneha et lavt potensial for ukjente kulturminner. Der 
et område vurderes å ha særlig potensial for enkelte typer kulturminner eller kulturminner 
fra enkelte tidsperioder, er dette nevnt. 

5.2 Generell vurdering 
Kunnskapen som ligger til grunn for vurderingene av potensial for ukjente automatisk 
fredete kulturminner er i utgangspunktet basert på en oversikt over tidligere 
kulturminneundersøkelser innenfor planområdet og nærområdet til dette, samt 
lokaliseringsfaktorer for kulturminner fra ulike tidsperioder. I tillegg er det brukt en prediktiv 
modell utviklet av Arne Anderson Stamnes (2008) som viser hvilke områder som har høyest 
potensiale for å inneholde bosetningsspor fra bronsealder og jernalder. Denne er ikke 
utviklet for Inderøy kommune. 

Det er flere steder innenfor planområdet høyt potensial for å påtreffe hittil ukjente 
kulturminner tilknyttet gårdsbosetning fra bronsealder og jernalder. Særlig delområdene 
Levanger, Rinnleiret og Fleskhus peker seg ut: 
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Figur 76: Illustrasjon som viser hvor det med størst sannsynlighet kan bli gjort nyregistreringer av hittil 
ukjente automatisk fredete kulturminner ved Levanger, Verdal og Trones/Fleskhus. Røde/oransje 
områder viser størst potensiale mens de lyseblå/blå områdene viser områder med mindre potensiale. 
Alternativ B blå, Alternativ A+D grønn og alternativ C grå. Illustrasjon utarbeidet med Arne Anderson 
Stamnes sin prediktive modell av Johanne Ranvik i ArcMap. 

Generelt sett har planområdet samlet sett middels til høyt potensial for påvisning av hittil 
ukjente kulturminner. Mellom omtrent 20-70meter over dagens havnivå vurderes potensialet 
for kulturminner fra steinalder som høyest, men her er det flere faktorer enn bare høyden 
over havet som avgjør. Dette høydeintervallet angir de områdene som gjennom steinalderen 
lå nært havet, men faktorer som ly mot vær og vind og gode havneforhold har også spilt inn 
på hvor steinaldermenneskene har valgt å oppholde seg. 

5.3 Beslutningsrelevant usikkerhet 
Vurdering av potensial for ukjente automatisk fredete kulturminner under markoverflaten er 
gjort på grunnlag av en grov landskapsmessig vurdering av områdenes lokalitetsfaktorer. 
Kulturminneforvaltningen vil varsle behovet for kulturminneregistreringer i en senere 
planfase, når traséer er valgt og mer detaljerte arealdisponeringer foreligger. 
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6 Omfang og konsekvens 

6.1 Konsekvenser av de tre skisserte traseene 

I følgende kapittel blir omfang og konsekvens av de fire ulike alternativene presentert i tekst 
og oppsummert i tabellform. 

Omfang og konsekvens blir vurdert etter tabeller presentert i kapittel 3 Metode og 
arbeidsform.  

Overordnet beskrivelse av alternativene finnes i Kapittel 1 Beskrivelse av tiltaket. For 
oversiktskart se delområdene under kapittel 4.2 Kulturmiljøene eller temakart for kulturmiljø 
i vedlegget. 

I de tilfellene der kulturmiljøene ikke er direkte berørt av tiltaket er det likevel valgt å gi 
konsekvens lik «0/-» da ny utbygging i nærområder til kulturmiljøer sjeldent er 
konsekvensfri.  

6.1.1 Delstrekning Skogn 

6.1.1.1 Alternativ A 
Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

1 Kolsan 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

2 Nes 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

3 Ronglan 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

4 Skjele 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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5 Tuv 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

6 Holte 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

7 Holtås 
 

Verdi: 
Middels/stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

8 Veie 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

9 Rennan 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet får nærføring av ny kryssløsning mot nordøst. Dette 
vil virke visuelt skjemmende på kulturmiljøet og gi noe 
forringelse. 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

10 Hottran 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

11 Holberg 
 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
ha en skjemmende effekt, både visuelt og støymessig. 
 

 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 
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12 Holan 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

13 Skogn 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

14 Sandberg 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

15 Støre 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

16 Øver Eggen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

17 Eggen 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men ny 
kryssløsning på Gråmyra kan virke visuelt skjemmende. 
 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

18 Nøysomhet-
Korsbakken 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men ny 
kryssløsning på Gråmyra kan virke visuelt skjemmende.  
 

 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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19 Alstadhaug 
 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring og 
ny kryssløsning på Gråmyra kan virke visuelt skjemmende. All den 
industrielle utbyggingen som allerede finnes på Gråmyra gjør at 
kulturmiljøet mest sannsynlig har nådd sin tåleevene for mer 
utbygging. 
 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

20 
"Børresenhuset" 
 

 
Verdi: Stor 

Kulturmiljøet bli ikke direkte berørt av tiltaket. En flytting av E6 
lenger sør vil trolig gi mindre biltrafikk forbi huset. 

 

 
 
 

Liten positiv 
konsekvens 

 
+ 

 

6.1.1.2 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

1 Kolsan 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

2 Nes 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

3 Ronglan 
jernbanestasjon 

 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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4 Skjele 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

5 Tuv 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

6 Holte 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

7 Holtås 
 

Verdi: 
Middels/stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

8 Veie 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

9 Rennan 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Nærføring kan ha 
en skjemmende effekt. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

10 Hottran 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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11 Holberg 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

12 Holan 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

13 Skogn 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

14 Sandberg 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

15 Støre 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

16 Øver Eggen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring og 
ny kryssløsning mot øst kan virke skjemmende.  

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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17 Eggen 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende.  

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

18 Nøysomhet-
Korsbakken 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

19 Alstadhaug 
 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Selv om dette 
alternativet trolig fører til mindre trafikk langs eksisterende E6 vil 
ikke utbyggingen ved Gråmyra bli reversert og den visuelle 
skjemmingen fra dette er den samme.  

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

20 
"Børresenhuset" 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet bli ikke direkte berørt av tiltaket. En flytting av E6 
lenger sør vil trolig gi mindre biltrafikk forbi huset. 

 

 
 
 

Liten positiv 
konsekvens 

 
+ 

 

 

 

6.1.1.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

1 Kolsan 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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2 Nes 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

3 Ronglan 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

4 Skjele 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

5 Tuv 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

6 Holte 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

7 Holtås 
 

Verdi: 
Middels/stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

8 Veie 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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9 Rennan 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring av 
ny kryssløsning mot sør vil virke visuelt skjemmende på 
kulturmiljøet og gi noe forringelse. 
 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

10 Hottran 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

11 Holberg 
 
 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
ha en skjemmende effekt, både visuelt og støymessig. En ny E6 
sør for kulturmiljøet lukker dette inn som en liten øy mellom to 
større veganlegg. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

12 Holan 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

13 Skogn 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

14 Sandberg 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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15 Støre 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

16 Øver Eggen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring og 
ny kryssløsning mot øst kan virke skjemmende.  

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

17 Eggen 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende.  

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

18 Nøysomhet-
Korsbakken 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

19 Alstadhaug 
 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Selv om dette 
alternativet trolig fører til mindre trafikk langs eksisterende E6 vil 
ikke utbyggingen ved Gråmyra bli reversert og den visuelle 
skjemmingen er den samme.  

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

20 
"Børresenhuset" 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet bli ikke direkte berørt av tiltaket. En flytting av E6 
lenger sør vil trolig gi mindre biltrafikk forbi huset. 

 

 
 
 

Liten positiv 
konsekvens 

 
+ 
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6.1.1.4 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

1 Kolsan 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

2 Nes 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

3 Ronglan 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

4 Skjele 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

5 Tuv 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

6 Holte 
 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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7 Holtås 
 

Verdi: 
Middels/stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

8 Veie 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

9 Rennan 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet får nærføring av ny kryssløsning mot nordøst. Dette 
vil virke visuelt skjemmende på kulturmiljøet og gi noe 
forringelse. 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

10 Hottran 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

11 Holberg 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
ha en skjemmende effekt, både visuelt og støymessig. 

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

12 Holan 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

13 Skogn 
jernbanestasjon 

 
Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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14 Sandberg 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

15 Støre 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

16 Øver Eggen 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

17 Eggen 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men ny 
kryssløsning kan virke visuelt skjemmende. 
 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

18 Nøysomhet-
Korsbakken 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

19 Alstadhaug 
 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Selv om dette 
alternativet trolig fører til mindre trafikk langs eksisterende E6 vil 
ikke utbyggingen ved Gråmyra bli reversert og den visuelle 
skjemmingen er den samme.  

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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20 
"Børresenhuset" 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet får nærføring med ny kryssløsning og blir i større 
grad enn i dag skjemmet. 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

 

6.1.1.5 Samlede konsekvenser for Delstrekning Skogn 
Delstrekning Skogn Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

1 Kolsan L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

2 Nes L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

3 Ronglan 
jernbane-

stasjon 
L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

4 Skjele L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

5 Tuv L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

6 Holte L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

7 Holtås M/S Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

8 Veie L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

9 Rennan L 
Middels 

neg. 
- Lite neg. 0/- 

Middels 
neg. 

- 
Middels 

neg. 
- 

10 Hottran L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

11 Holberg M 
Middels 

neg. 
-- Intet 0/- Lite neg. - 

Middels 
neg. 

-- 

12 Holan L/M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

13 Skogn 
jernbane-

stasjon 
M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

14 Sandberg M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

15 Støre L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

16 Øver Eggen L Intet 0/- Lite neg. 0/- Lite neg. 0/- Intet 0/- 

17 Eggen L/M Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - 

18 Nøysomhet-
Korsbakken 

L Lite neg. 0/- Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. 0/- 

19 Alstadhaug S 
Middels 

neg. 
-- Intet 0/- Intet 0/- Ingen 0/- 

20 "Børresen-
huset" 

S Lite pos. 0/+ Lite pos. 0/+ Lite pos. 0/+ 
Middels 

neg. 
-- 

Samlet 
konsekvens 

 -- - - -- 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  4 1/2 3 1/2 
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Felles for alle fire alternativene på delstrekning Skogn er at de følger eksisterende E6-
korridor fra Kolsan og frem til Rennan. Konsekvensen for alle kulturmiljøene langs denne 
strekningen er derfor satt til 0/-. For at de samlede konsekvensene for denne 
delstrekningen skal komme best mulig frem får ikke «0/-» -konsekvensen for 
kulturmiljøene fra Kolsan og til Veie noen utslagsgivende innvirkning på totalvurderingen.  

For delstrekning Skogn anbefales en variant med alternativ B frem til Holsandbukta og et 
bytte over til alternativ D herfra. Ny E6 vil da følge eksisterende E6 og skaper ikke nye sår og 
barrierer i kulturlandskapet. Kryssløsningen virker skjemmende inn på kulturmiljøet rundt 
«Børresenhuset» og her vil avbøtende tiltak være en nødvendighet for å skåne mest mulig. 
En av hovedgrunnene til valg av alternativ D forbi Gråmyra er at dette er det alternativet som 
er mest skånsomt for kulturmiljøene på neste delstrekning. 

6.1.2 Delstrekning Levanger 

6.1.2.1 Alternativ A 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

21 Gilstadlia 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

22 Kjølosen-
Koidalen 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

23 Halsan 
 
 
 
 
 

Verdi: Stor 

Tunnelpåslag i øst vil gi stor nærføring til Halstein bygdeborg. 
Kryssløsningen mot øst vil også virke svært skjemmende. Det blir 
også konflikt med gårdstunet Halsan søndre med flere eldre 
bygninger. Dette gårdstunet vil bli liggende som en liten øy 
mellom to større veganlegg og må trolig rives/flyttes. Potensialet 
for hittil ukjente kulturminner under markoverflaten er stor i dette 
området og trolig vil slike bli skjemmet eller fjernet som følge av 
dette tiltaket.  

 
 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 
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24 Levanger 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Dersom tiltaket 
fører til økt bruk av lokalvegnettet og dermed økt trafikk inne i 
kulturmiljøet kan dette virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

25 Gjeite 
 

Verdi: 
Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket.  

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

26 Heir 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Nærføring kan ha 
en skjemmende effekt. 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.2.2 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

21 Gilstadlia 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

22 Kjølosen-
Koidalen 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. Veganlegget lager en ny barriere og en stort 
inngripen i et ellers ganske uberørt kulturlandskap. 

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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23 Halsan 
 
 
 
 

Verdi: Stor 

Tunnelpåslag både i sørvest og nordøst av Halstein bygdeborg vil 
virke svært skjemmende på denne. Det samme gjelder for 
kryssløsningen mot øst. Det blir også nærføring til gårdstunet 
Halsan søndre med flere eldre bygninger. Dette gårdstunet vil bli 
liggende som en liten øy mellom to større veganlegg. Potensialet 
for hittil ukjente kulturminner under markoverflaten er stor i dette 
området og trolig vil slike bli skjemmet eller fjernet som følge av 
dette tiltaket. 

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

24 Levanger 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Dersom tiltaket 
fører til økt bruk av lokalvegnettet og dermed økt trafikk inne i 
kulturmiljøet kan dette virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

25 Gjeite 
 

Verdi: 
Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket.  

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

26 Heir 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Nærføring kan ha 
en skjemmende effekt. 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.2.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

21 Gilstadlia 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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22 Kjølosen-
Koidalen 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket og flere av de eldre 
husene her må fjernes. Veganlegget lager en ny barriere og en 
stort inngripen i et ellers ganske uberørt kulturlandskap. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

23 Halsan 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir så vidt berørt av tiltaket i sørøstre hjørne og 
kryssløsning kan virke skjemmende.  

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

24 Levanger 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Dersom tiltaket 
fører til økt bruk av lokalvegnettet og dermed økt trafikk inne i 
kulturmiljøet kan dette virke skjemmende. 

 

 
 
 
 

 

25 Gjeite 
 

Verdi: 
Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men ny veg gjør 
store endringer i landskapet og dette kan virke skjemmende. 

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

26 Heir 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Nærføring kan ha 
en skjemmende effekt. 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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6.1.2.4 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

21 Gilstadlia 
 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

22 Kjølosen-
Koidalen 

 
Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

23 Halsan 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir direkte berørt, men alternativet føler mer eller 
mindre eksisterende E6. Ny kryssløsning vil virke skjemmende, 
spesielt for gårdstunene Halsan søndre og Halsan nordre. 

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

24 Levanger 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Dersom tiltaket 
fører til økt bruk av lokalvegnettet og dermed økt trafikk inne i 
kulturmiljøet kan dette virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

25 Gjeite 
 

Verdi: 
Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

26 Heir 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Nærføring kan ha 
en skjemmende effekt. 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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6.1.2.5 Samlede konsekvenser for delstrekning Levanger 
Den høye verdien til kulturmiljøet rundt Halstein bygdeborg gjør at alternativene med tunnel 
blir rangert nederst. Tunell gjennom dette kulturminnet med påhugg i både vest og øst, eller 
rett nord, vil være svært skjemmende. I tillegg vil kryssløsningene i alternativ A og B bli et 
skjemmende sår mellom kulturmiljøene i dette området. Alternativ C kommer positivt ut på 
bakgrunn av det i stor grad sparer de fleste kulturmiljøene på denne strekningen direkte, 
men det lager til gjengjeld en ny barriere og stort sår i et ellers ganske uberørt 
kulturlandskap. Alternativ D er derfor å foretrekke da det i stor grad følger eksisterende E6 
og ikke skaper nye og større sår i kulturlandskapet selv om kryssløsningen naturlignok har 
en skjemmende effekt.  

Delstrekning Levanger Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Område Verdi Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 

21 Gilstadlia M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

22 Kjølosen-
Koidalen 

L Intet 0/- Lite neg. - Stor neg. - Intet 0/- 

23 Halsan S 
Middels 

neg. 
-- 

Middels 
neg. 

-- Lite neg. - 
Middels 

neg. 
-- 

24 Levanger S Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

25 Gjeite M/S Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- 

26 Heir L/M Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - 

Samlet 
konsekvens 

 -- -- - - 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  3 4 2 1 
 

6.1.3 Delstrekning Rinnleiret 

6.1.3.1 Alternativ A 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

27 Haugskott 
og Grevskott 

 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

28 Mula-
Kleivåsen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

148 
 

29 
Salthammar-
Hypphaugen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

30 Rinnan-
Hallan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

31 Rinnleiret 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket og det er konflikt med 
eksisterende reguleringsplan for området.  

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

32 Røstad-
Storbør-
Skånes 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

33 Baglan-
Berg 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring kan 
virke skjemmende. 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

34 
Russerfange-

graven på 
Ørin 

 
Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
kunne virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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6.1.3.4 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

27 Haugskott 
og Grevskott 

 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ødelagt. To gårdstun med eldre bygninger må 
rives. 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

28 Mula-
Kleivåsen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke noe skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

29 
Salthammar-
Hypphaugen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende.  

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

30 Rinnan-
Hallan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring av 
ny veglinje i et ellers jordbruksdominert landskap vil virke 
skjemmende. 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

31 Rinnleiret 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring kan 
virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

32 Røstad-
Storbør-
Skånes 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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33 Baglan-
Berg 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsningen 
mot nord vil kunne virke noe skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

34 
Russerfange-

graven på Ørin 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
kunne virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.3.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

27 Haugskott 
og Grevskott 

 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir berørt i ytterkant, men ingen bygninger trenger 
trolig å rives. Nærføring vil virke skjemmende. 

 

 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

28 Mula-
Kleivåsen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

29 
Salthammar-
Hypphaugen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir berørt i ytterkant. Dette gir nærføring til et 
gravfelt med nærliggende hulveg. Tiltaket vil i stor grad endre 
landskapet i området.  

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

30 Rinnan-
Hallan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring av 
ny veglinje i et ellers jordbruksdominert landskap vil virke 
skjemmende. 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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31 Rinnleiret 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

32 Røstad-
Storbør-
Skånes 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

33 Baglan-
Berg 

 
Verdi: 

Liten/Middles 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket i vestre ytterkant. 
Alternativet ligger mellom jernbanen og eksisterende E6 og 
skaper slik sett ingen større, nye og særlig skjemmende sår i 
landskapet. Kryssløsningen nord for kulturmiljøet vil virke 
skjemmende. 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

34 
Russerfange-

graven på Ørin 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
kunne virke skjemmende. 

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.3.2 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 

27 Haugskott 
og Grevskott 

 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ødelagt. To gårdstun med eldre bygninger må 
rives. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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28 Mula-
Kleivåsen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke noe skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

29 
Salthammar-
Hypphaugen 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

30 Rinnan-
Hallan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

31 Rinnleiret 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket og det er konflikt med 
eksisterende reguleringsplan for området.  

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 

32 Røstad-
Storbør-
Skånes 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

33 Baglan-
Berg 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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34 
Russerfange-

graven på 
Ørin 

 
Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
kunne virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.3.5 Samlede konsekvenser for delstrekning Rinnleiret 
Forbi Rinnleiret er det alternativ B med en kobling over til C etter tunellen gjennom 
Salthammarn som anbefales. Alternativ A og D gir i større grad enn dagens E6 nærføring til 
militærleiren noe som på ingen måte er ønskelig og som bryter med vedtatt reguleringsplan 
for området. Her vil derfor en løsning med alternativ B være å foretrekke da dette fører E6 
vekk fra militærleiren. Dette alternativet gir riktig nok inngripen i et større område med 
mindre berørt kulturlandskap, men tunnel gjennom Salthammarn og en kobling videre inn 
på alternativ C som videre følger jernbanen virker likevel noe formildende på dette. 
Alternativ B vil derimot virke både skjemmende og ødeleggende for enkeltelementer 
innenfor kulturmiljøet Gravskott og Haugskott. Her trengs avbøtende tiltak som flytting av 
gårdstun eller støyskjerming.  

Delstrekning 
Rinnleiret 

Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

27 Haugskott 
og Grevskott 

L Intet 0/- Stor neg. - 
Middels 

neg. 
- Stor neg. - 

28 Mula-
Kleivåsen 

L/M Lite neg. - Lite neg. - Intet 0/- Lite neg. - 

29 Salthammar-
Hypphaugen 

L/M Intet 0/- Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - 

30 Rinnan-
Hallan 

L/M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. 0/- 

31 Rinnleiret S 
Middels 

neg. 
-- Lite neg. - Lite neg. - 

Middels 
neg. 

-- 

32 Røstad-
Storbør-
Skånes 

L/M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

33 Baglan-Berg L/M Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- 

34 Russerfange-
graven på Ørin 

S Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - 

Samlet 
konsekvens 

 - - - - - - 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  3 1 2 4 
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6.1.4 Delstrekning Fleskhus 

6.1.4.1 Alternativ A 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

35 
Nordbergs-

Haugen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir så vidt berørt av tiltaket i vestre del. Gårdstunet 
med gravminne på Holme ligger utsatt til. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

36 Trones-
Fleskhus 

 
Verdi: 

Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende.  

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

37 Leklem 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.4.2 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

35 
Nordbergs-

Haugen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsningen 
vil virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

36 Trones-
Fleskhus 

 
Verdi: 

Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket. Kryssløsningen vil virke 
veldig dominerende og skjemmende i et ellers ganske åpent og rolig 
kulturmiljø. 

 

 
 
 

Middels negativ 
konsekvens 

 
-- 
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37 Leklem 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Lite negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.4.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

35 
Nordbergs-

Haugen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir så vidt berørt av tiltaket i vestre del. Gårdstunet 
med gravminne på Holme ligger utsatt til. 

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

36 Trones-
Fleskhus 

 
Verdi: 

Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende.  

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

37 Leklem 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.4.4 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

35 
Nordbergs-

Haugen 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir så vidt berørt av tiltaket i vestre del. Gårdstunet 
med gravminne på Holme ligger utsatt til. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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36 Trones-
Fleskhus 

 
Verdi: 

Middels/Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende.  

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

37 Leklem 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.4.5 Samlede konsekvenser for delstrekning Fleskhus 
For denne delstrekningen anbefales alternativ A. En kryssløsning nærmere kulturmiljøet ute 
på Trones enn den som eksisterer i dag, vil virke skjemmende mens en kryssløsning plassert 
øst for eksisterende veg i mindre grad vil virke dirkete inn på kulturmiljøet. Dette til tross for 
at disse alternativene gir nærføringen til kulturmiljøene lenger sør og nord på 
delstrekningen. Her vil gode avbøtende tiltak med landskapstilpasning og støyskjerming 
være en forutsetning. Kryssløsning ved alternativ B vil også gjøre store inngrep i et område 
som har høyt potensial for påvisning av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner.  

Delstrekning Fleskhus Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Område Verdi Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 

35 Nordbergs-
haugen 

L 
Middels 

neg. 
- Lite neg. - 

Middels 
neg. 

- 
Middels 

neg. 
- 

36 Trones-
Fleskhus 

M/S Lite neg. - 
Middels 

neg. 
-- Lite neg. - Lite neg. - 

37 Leklem  L/M 
Middels 

neg. 
- Lite neg. - 

Middels 
neg. 

- 
Middels 

neg. 
- 

Samlet 
konsekvens 

 - - - - - 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  1/2 4 1/2 3 
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6.1.5 Delstrekning Røra 

6.1.5.1 Alternativ A 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

38 Bjørgvika 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

39 Hærneset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

40 Salberg 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

41 Lekset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0 

42 
Brentsevåsen 

 
Verdi: 

Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

43 Lorås-
Lunnan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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44 Røskje-
Ramberg 

 
 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Flytting av E6 noe 
lenger unna kulturmiljøet vil trolig ta unna en del av 
trafikkbelastningen miljøet har i dag.  

 

 
 

 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

 

6.1.5.2 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

38 Bjørgvika 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 
 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

39 Hærneset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

40 Salberg 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring kan 
virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

41 Lekset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0 

42 
Brentsevåsen 

 
Verdi: 

Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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43 Lorås-
Lunnan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir direkte berørt av tiltaket og nærføring vil virke 
skjemmende.  

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

44 Røskje-
Ramberg 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 

 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

 

6.1.5.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

38 Bjørgvika 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

39 Hærneset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

40 Salberg 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

41 Lekset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0 
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42 
Brentsveåsen 

 
Verdi: 

Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring kan 
virke skjemmende. 

 

 
 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

43 Lorås-
Lunnan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

44 Røskje-
Ramberg 

 
 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir noe direkte berørt av tiltaket i ytterkant. 
Kryssløsning i sør kan virke skjemmende på den sørlige delen av 
kulturmiljøet og E6 nærmer seg området med flere SEFRAK-
registrerte bygg mot nord. Det blir også direkte konflikt med noen 
automatisk fredete kulturminner. 

 

 
 

 

Lite negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.5.4 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

38 Bjørgvika 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 

39 Hærneset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Omlegging av E6 vil 
trolig føre til mindre trafikk forbi kulturmiljøet. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/+ 
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40 Salberg 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

41 Lekset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0 

42 
Brentsveåsen 

 
Verdi: 

Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

43 Lorås-
Lunnan 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

44 Røskje-
Ramberg 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 

 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

 

6.1.5.5 Samlede konsekvenser for delstrekning Røra 
For delstrekning Røra anbefales alternativ A. Dette alternativet følger i stor grad eksisterende 
E6 og går inn i tunell nord i delstrekningen. På nordsiden av denne tunellen legger ny E6 seg 
mellom eksisterende E6 og jernbanen og lager på denne måten ikke noen ny barriere i 
landskapet. Alternativ C kommer i direkte konflikt med kulturmiljøet Røskje-Ramberg og 
kryssløsningen mot sør vil virke skjemmende samtidig som den er i direkte konflikt med to 
eldre bygninger på gården Berg. Alternativ B og D er begge i større grad med på å lage nye 
barrierer og sår i landskapet og griper inn større grad inn i områder som ikke er utbygd fra 
før.  
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Delstrekning Røra Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Område Verdi Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 

38 Bjørgvika L Intet 0/+ Intet 0/+ Intet 0/+ Intet 0/+ 

39 Hærneset L Intet 0/+ Intet 0/+ Intet 0/+ Intet 0/+ 

40 Salberg L Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- Intet 0/- 

41 Lekset L Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet 0 

42 Brentsevåsen M Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- 

43 Lorås-Lunnan L/M Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- Intet 0/- 

44 Røskje-
Ramberg 

L/M Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- 

Samlet 
konsekvens 

 0/- - - 0/- 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  1 3 4 2 
 

6.1.6 Delstrekning Sparbu 

6.1.6.1 Alternativ A 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

45 Lorvika-
Smolan 

 
Verdi: 

Liten/middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

46 Trygstad 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

47 Slipsteins-
berget 

 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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48 Sparbu 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

49 Braset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

50 Mære-
Øysterås 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

51 
Mæreshaugen 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.6.2 Alternativ B 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

45 Lorvika-
Smolan 

 
Verdi: 

Liten/middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

46 Trygstad 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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47 Slipsteins-
berget 

 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

48 Sparbu 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

49 Braset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

50 Mære-
Øysterås 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

 
51 

Mæreshaugen 
 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.6.3 Alternativ C 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

45 Lorvika-
Smolan 

 
Verdi: 

Liten/middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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46 Trygstad 
 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

47 Slipsteins-
berget 

 
 

Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

48 Sparbu 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring vil 
virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

49 Braset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

50 Mære-
Øysterås 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

51 
Mæreshaugen 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 
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6.1.6.4 Alternativ D 

Kulturmiljø Omtale av omfang og konsekvens Samlet vurdering 

45 Lorvika-
Smolan 

 
Verdi: 

Liten/middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

46 Trygstad 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

47 Slipsteins-
berget 

 
Verdi: Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

48 Sparbu 
 

Verdi: 
Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

49 Braset 
 
 

Verdi: Liten 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men nærføring 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 

50 Mære-
Øysterås 

 
Verdi: 

Liten/Middels 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

 

 
 
 
 

Ubetydelig 
konsekvens 

 
0/- 
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51 
Mæreshaugen 

 
 

Verdi: Stor 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kryssløsning 
kan virke skjemmende. 

 

 
 
 

Liten negativ 
konsekvens 

 
- 

 

6.1.6.5 Samlede konsekvenser for delstrekning Sparbu 
For delstrekning Sparbu anbefales alternativ A. Dette alternativet følger i stor grad jernbanen 
gjennom landskapet. Kryssløsningen nord for Sparbu vil kunne virke noe visuelt inn på 
kulturmiljøet rundt Mære. Alternativ B, C og D lager alle nye sår i landskapet og særlig 
alternativ C er lite ønskelig på bakgrunn av nettopp dette. Alternativ B og D følger begge i 
grove trekk jernbanen og er derfor bedre alternativer enn alternativ C. Alle tre alternativene 
er forholdsvis skånsomme mot de definerte kulturmiljøene på strekningen. Mæreshaugen og 
Mære kirke ligger uansett utsatt til oppe på en høyde og vil uansett påvirkes av nye tiltak i 
nærområdet. 

Delstrekning Sparbu Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Område Verdi Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 
Omfang Konse-

kvens 

45 Lorvika-
Smolan 

L/M Intet 0/- Lite neg. 0/- Intet 0/- Lite neg. 0/- 

46 Trygstad L Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

47 Slipsteins-
berget 

M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

48 Sparbu L/M Intet 0/- Intet 0/- Lite neg. - Intet 0/- 

49 Braset L Intet 0/- Lite neg. 0/- Intet 0/- Lite neg. 0/- 

50 Mære-
Øysterås 

L/M Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- Intet 0/- 

51 
Mæreshaugen 

S Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - Lite neg. - 

Samlet 
konsekvens 

 0/- - - - 

Strider mot 
nasjonale mål 

     

Rangering  1 2/3 4 2/3 
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6.2 Konsekvenser i anleggsperioden 
Deponi og riggområder er ikke detaljert i planens forventede arealdisponering. Deponering 
og anleggsvirksomhet kan virke inn på kulturminner. Forholdet til kulturminner i slike 
områder må avklares med kulturminneforvaltningen på et senere planstadium. I de tilfellene 
hvor det er dirkete konflikt med kulturmiljø bør de enkeltminner innenfor disse som ikke blir 
direkte berørt og som det er vernemessige grunner for å ta vare på, sikres fysisk for å unngå 
skade under anleggsperioden. 

6.3 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser 
Et avbøtende tiltak vil være å unngå nærføring til kulturmiljøene så langt det er mulig. Det 
bør generelt søkes å unngås at veien bygges tett opp til kulturmiljøer og enkeltminner. Dette 
er imidlertid ikke alltid mulig. Noen av de skisserte veg-alternativene synes ikke å kunne 
realiseres uten nærføring til et eller flere av de kjente kulturmiljøene. Dette gjelder særlig 
alternativene forbi Levanger hvor kulturmiljøet rundt Halsan ligger utsatt til.  

Der det ikke er mulig å unngå nærføring bør man forsøke å begrense den skjemmende 
effekten ved landskapstilpasning og vurdere mulighetene for skjermende tiltak. Eksempler 
på slike tiltak kan være plassering av jordvoller for å minske opplevelsen av nærføring til veg 
og begrense den visuelle forstyrrelsen av kulturlandskapet. 

Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 må oppfølges på et senere stadium i 
planprosessen. Det er behov for supplerende registreringer, både med visuell 
overflateregistrering, prøvestikking for påvisning av steinalder, og maskinell flateavdekking 
for påvisning av kulturminner under markoverflaten i tidligere dyrket mark. I forhold til 
bygninger og anlegg bør nødvendigheten av ytterligere dokumentasjon vurderes. 

I de tilfellene der avbøtende tiltak ikke kan hindre konflikter med kjente og/eller hittil 
ukjente automatisk fredete kulturminner, må forholdet til kulturminneloven avklares med 
hensyn til vern kontra dispensasjon. Det er Riksantikvaren som er dispenserende myndighet, 
og en dispensasjon gis vanligvis på vilkår av at det gjennomføres en arkeologisk 
undersøkelse (utgravning) før tiltaket kan iverksettes. 

 

Figur 77: Hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingstiltak. Å 
kompensere for et ødelagt kulturminne lar seg vanskelig gjøre; det mest sammenlignbare vil nok være 

å dokumentere kulturminnet grundig gjennom en arkeologisk utgravning.  



E6 Åsen – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Kulturmiljø 
 

169 
 

7 Samlete konsekvenser 

Under presenteres en samletabell for konsekvensene for hvert delområde. Tabellen bruker 
samme verdier som konsekvensviften: Ubetydelig konsekvens (0), Liten negativ konsekvens 
(-), Middels negativ konsekvens (--), Stor negativ konsekvens (---) og Meget stor negativ 
konsekvens (----). 

Kulturmiljø Konsekvenser 
E6 Åsen nord - Mære Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 
Skogn -- - - -- 
Levanger -- -- - - 
Rinnleiret -- - - -- 
Fleskhus - -- - - 
Røra 0/- - - 0/- 
Sparbu 0/- - - - 

 

For kulturmiljø anbefales følgende kombinasjon av alternativer: 

• Anbefalt linje på strekningen Åsen nord – Mule: 
o Skogn:    Alternativ B koblet mot D ved Holsandbukta 
o Levanger:   Alternativ D 

 
• Anbefalt linje på strekningen Mule - Mære: 

o Rinnleiret:   Alternativ B koblet mot C etter tunnel 
o Fleskhus:   Alternativ A/D 
o Røra:    Alternativ A 
o Sparbu:   Alternativ A 

 
Kryssplassering på alternativ D forbi kulturmiljø 20, «Børresenhuset», er uheldig, men er 
vurdert som mest gunstig for det mer verdifulle kulturmiljøet ute ved Alstadhaug. Denne 
løsningen forutsetter at E6 ikke utvides nevneverdig ut mot Alstadhaug og at det blir tatt 
hensyn til kulturmiljø 20 i videre planlegging og anleggsfase. Det forutsettes også at 
toplankrysset blir senket ned heller enn å heves opp over bakkenivå for å minimere visuell 
skjemming på kulturmiljøene i nærområdet.  

Tabellen viser ellers at alternativ C har minst negative konsekvenser for kulturmiljø. Grunnen 
til dette er at dette alternativet i større grad enn de tre andre beveger seg inn i områder hvor 
det i mindre grad har vært skjemmende utbygginger i senere tid. Slikt uberørt 
kulturlandskap er viktig både for å forstå og oppleve andre kulturmiljø i nærheten. Det er 
også stor sannsynlighet for at det ligger kulturmiljøinteresser her som ikke ennå er kjent. 
Generelt er det lite ønskelig å lage nye sår og barrierer i uberørte kulturlandskap dersom det 
finnes alternativer som i bedre grad kan utnytte seg av korridorer/områder hvor det allerede 
finnes en del moderne utbygginger fra før. Alternativ C blir derfor ikke anbefalt selv om 
tabellen viser at det er dette alternativet som har minst negative konsekvenser for kjente 
kulturmiljø langs strekningen.   
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8 Kilder 

Informasjon om de automatisk fredete kulturminnene er hentet fra flere kilder. De fleste av 
disse opplysningene er nå samlet i Riksantikvarens database over automatisk fredete 
kulturminner – Askeladden. Denne databasen blir jevnlig oppdatert, men det må poengteres 
at det er noe ulik praksis i forhold til å registrer inn fjernede kulturminner og funn av løse 
gjenstander. Kunnskap om løse gjenstander er hentet fra Unimus (Universitetsmuseenes 
digitale samlingsportaler http://www.unimus.no/) og Kulturminnesøk 
(http://www.kulturminnesok.no).  

Noen kulturminner kan ha gått tapt i tida som har gått etter at registreringene ble gjort. 
Enda større sannsynlighet er det for at det finnes flere kulturminner innenfor planområdet 
enn de som er listet opp. De kan enten være dokumentert i andre kilder enn de som her er 
benyttet, eller ikke være rapportert til kulturminneforvaltningen. Ganske sikkert er det en hel 
del hittil ukjente automatisk fredete kulturminner innenfor konseptets influensområder.  

For både automatisk fredete kulturminner og nyere tide kulturminner er ulike arkiv og 
samlinger benyttet. Diverse litteratur som fagbøker og kulturminneplaner er gjennomgått. 
En stor del av informasjonen er funnet ulike steder på internett. 

8.1 Skriftlige kilder 
• Berre, Ivar (red.) 2003: Skogn Histrie XI. Midt-Skogn 1. Gårds- og slektshistorie for 

gnr. 19-31. Utgitt av Nemnda for Skogn Historie, Midt-Skogn. Lest fra www.nb.no  
• Bull, Ida (red) 2005: Trøndelags Historie bind 1-3. Tapir akademiske forlag.  
• Kalle Sognnes Helleristningene på Berg i Verdal, Verdal historielags skrifter 12, Årbok 

1986. 
• Musum, Einar 1930: Verdalsboka. En bygdebok om Verdal. Bind III Gårds- og 

slektshistorie.  
• Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009: Handlingsprogram for kulturminnepolitikk 
• Rygh, Oluf 1885: Norske oldsager. Tapir forlag, Trondheim 1999. 
• Skogn Historie: 6.1 og 6.2 1973: Frol folk og heimar 1801-1950. Nemnda for Skogn 

historie. Lest frå www.nb.no.  
• Sognnes, Kalle 1999: Det levende berget. Tapir akademiske forlag. 
• Stamnes, Arne Anderson 2008: Jernalderens jordbruksbosetning i Nord-Trøndelag: 

utvikling og testing av en prediktiv modell», NTNU, Trondheim. 
• Statens vegvesen 2016: Planprogram. Kommunedelplaner med konsekvensutredning 

E6 Åsen nord - Mære 
• Statens vegvesen 2015: Håndbok V712 Konsekvensanalyser, versjon august 2015 
• Statens vegvesen 2015: KU-rapport KDP Kvithammar-Åsen-Kulturminner og 

Kulturmiljø. Utarbeidet av Asplan Viak. 
• Stebergløkken, Heidrun 2016: Bergkunstens gestalter, typer og stiler: en metodisk og 

empirisk tilnærming til veidekunstens konstruksjonsmåter i et midtnorsk perspektiv. 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt 
for historiske studier. 

• Steinkjer kommune 2015: Kulturarven i Steinkjer. Kulturminneplan for Steinkjer 
kommune 2014-2018 

http://www.unimus.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.nb.no/
http://www.nb.no/
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• Verneplan for kulturmiljø, Nord-Trøndelag fylkeskommune 
• Ystgaard, Ingrid 1998: Bygdeborger i Trøndelag. En forskningshistorisk undersøkelse 

av et begrep og en kulturminnekategori. NTNU. 

8.2 Informanter 
• Harald Bugge Midthjell, arkeolog, Sametinget 
• Inger Marie Kimo, arkeolog, Nord-Trøndelag fylkeskommune 
• Eva Helen Grøtan, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

8.3 Kilder fra internett 
• Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase: https://askeladden.ra.no/ 
• Bergkunst på Berg ved Verdal: 
• http://gemini.no/2015/02/ur-tronderen-lagde-enestaende-helleristninger/  
• «Børresen-huset»:  

o http://www.kystkulturen.no/kulturminner/  
o https://www.nrk.no/trondelag/museum-kun-for-forskere-1.119202  
o http://batreisende.no/,  https://snl.no/rom_i_Norge  
o https://snl.no/rom%2Fetnisk_gruppe  
o http://old.glomdalsmuseet.no/html/romani/latjo-

drom/kulturminner/kulturminner.htm  
• Forening til bevaring av De Værdalske Befestninger: www.verdalskebefestninger.no  
• Inderøy kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no  
• Landsverneplan for Forsvaret: 

http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Verneplaner/Landsverneplan-for-
Forsvaret/Trondelag/Rinnleiret/  

• Levanger kommunes nettsider: www.levanger.kommune.no  
• Mære – et religiøst senter gjennom hedendom og kristendom: 

http://content.yudu.com/Library/A1nnve/Veivisertil10utvalgt/resources/24.htm  
• NB!-registeret hos Riksantikvaren: http://nb.ra.no/nb/index.jsf 
• NB!-registeret, Riksantikvarens database over byer og tettsteder i Norge med 

kulturmiljøer som har nasjonal interesse: http://nb.ra.no/nb/index.jsf 
• Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettsider: www.ntfk.no  
• Olaf Rygh, «Norkse gaardnavne»: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html  
• Riksantikvarens nettsider: www.riksantikvaren.no  
• Artikkel fra Innherred.no om Ronglan stasjon: 

http://www.innherred.no/nyheter/article11511971.ece 
• Russefangegraven på Øyrin:  

o http://www.painfulheritage.no/index.html  
o http://www.verdal-historielag.no/gatebilder/russergravene.htm  

• SEFRAK-registreringer: www.gislink.no 
• Steinkjer kommunes nettsider: www.steikjer.kommune.no  
• Universitetsmuseenes gjenstandsdatabase: www.unimus.no 
• Verdal kommunes nettsider: www.verdal.kommune.no  

https://askeladden.ra.no/
http://gemini.no/2015/02/ur-tronderen-lagde-enestaende-helleristninger/
http://www.kystkulturen.no/kulturminner/
https://www.nrk.no/trondelag/museum-kun-for-forskere-1.119202
http://batreisende.no/
https://snl.no/rom_i_Norge
https://snl.no/rom%2Fetnisk_gruppe
http://old.glomdalsmuseet.no/html/romani/latjo-drom/kulturminner/kulturminner.htm
http://old.glomdalsmuseet.no/html/romani/latjo-drom/kulturminner/kulturminner.htm
http://www.verdalskebefestninger.no/
http://www.inderoy.kommune.no/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Verneplaner/Landsverneplan-for-Forsvaret/Trondelag/Rinnleiret/
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Verneplaner/Landsverneplan-for-Forsvaret/Trondelag/Rinnleiret/
http://www.levanger.kommune.no/
http://content.yudu.com/Library/A1nnve/Veivisertil10utvalgt/resources/24.htm
http://nb.ra.no/nb/index.jsf
http://nb.ra.no/nb/index.jsf
http://www.ntfk.no/
http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
http://www.riksantikvaren.no/
http://www.innherred.no/nyheter/article11511971.ece
http://www.painfulheritage.no/index.html
http://www.verdal-historielag.no/gatebilder/russergravene.htm
http://www.gislink.no/
http://www.steikjer.kommune.no/
http://www.unimus.no/
http://www.verdal.kommune.no/
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